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 نويؤز عطلات مرمي علم مم مامون عطعمك ةنكا ان دعت ن2 1121013 2 نأ 2
 دعالع يع لذ ويععنمصي 0 كدطافع مووقع عع ونع هعانع ءمصموو 160 0ع
 م ف وررعو نأ لع [هدحعك ]اوت هذع 23 16ع210ي هانت ردعاهصتم»مطموعد ليم نتكتاطاع.
 مطورلممك اعصغعصعمع عج ةهمكمصمف مسكر عج ملم ءقممصك لكس كلوصع 3 انه
 ةليطعب لكيصع ذصمعع 3 دنصع ةاناعت ؟غدنع لع عمسابتعك لدنك 226 1 وعغمع ]2 ][ةصعانع
 ةيوطعي وه ممصوتع هع دم كلاتوعمطتع. نهللنوممطتع نت وةولع ععوع انغ لع لمتغع ة
 عماتعاطع, صمتك هعنع هرتعمس همم عردصطت لانع هم6قومع يؤ كلعصصعمدع هدتلمدمصمع مولع

 نص مدمملتومع ؟مدغم] ننأ ؟'هرتعمفع نعتك هات 1و اهصعنعو, لع 12 ماعاموصطتع
 دمع ةوتفسع نتا ؟عودعصطاع 3 1506هومماطتع كح مدخكدصع طق ]12 عمصانع عام (نعأ
 ةوتتكدهصغع), ندع نعال ع ومزغ انمتطاع هدن للتوتاطاعب وتت'ءالع دمزع زمحعسعع هان مدع مانا
 لعد مامصعطعم لدصف ممغعم لعد هرتعصمعقمصك ءورصصتع مناع دهدتعتر لع نعو علوا

 ددصخ قلتع
 ووع 1ع همم م ومسمع 1ع جعمصل ةنهمع لعف تصوت مامصعاعك وتتأ معوعللع !ةصحمعت-
 ممتنع 3 هع مد لتومدع ةمدقمل ع معمسعغ هتسكأ نص مدعتست عا 06 ءطتقط دعمت انصع م1:6-
 دمتغمع 1ععنجتع. طومملتوسدع نان كتعاتأع قع محقتس 3 ممفتمو لكدص هلأ 3 اند 206:6: 1ع 5086ع

 مدمعع اج مدمتص هنن قلاتومصطع هه معاصعع مماتت ءمصكعتتتتع هع كحمصغ عاتهال6.
 01, 1ع رعوجتكل نتنع ممالك جواك ذاتك نعد عتقكلا1ع5 تن نع5 865 (عيمرصمطت ونعق, ءةلح
 انعم طتومعم) هع نأ لمتع ةدع لتطتكع مدام غامتع ةصقلإلو ع لوم 12 مدصصدو قمح لع
 اس عتصمتمع - عوغ نعت لعودسغ انت 05712 نون 1ةصصم لم عقمد ةدبص معاصغتتع (هءالع لع
 عفعطتم 1عمدصتعطت زايكئعصعمع) مدعم هطمانت دات لعي ممعصتعد ءكطملكلك لمصمم !"نعاتعع
 لع ةلمطسمابل طوصصعا, ءقاقاتع ممقع هع سنتلتعسع مدلععةمتعم 60عو ممغرتم عون
 هيج ةصعو مععج ة 1 مدقتصي ءقلاتعمصطتعم مدن نص ؟م6ءملتكاعن [[ةقددت 1 مهلا

 اند ممغعع, نص ممصاتعي نس ءهللتومممطعت كعك لزق ”نممع مسمر ني عاتسع لم انعطاع ة !ةللتكتطاع
 مغ جانوكت طئعص لحم اذ لئمعءءلمدت امك كعب هان عافت ان
 مدص ا ةانعكمع لع ا"ةصموتسمتعب طلع 0 'هنعنعو
 عمموسعستعم لع !!توعتع افعتطاع 2 كالتكطاع 7 ذل د دصع
 مموفصتطتاتغع دفاععاتع لع 1ععمتمت مدانع لعذ ةيفطو-
 مطمصعوب لح رممتصك ة'ههتنتل لع معاوبعم ةموصتعساك
 لع ممخصعك (مماتك موتاممك لعق عجمصاتتعد 0ع
 لكم طق ع ممو لعم كللتودصطتعم لع 1لدكتهانفإ

 1يومعللعو ددصع ميغ ة ظنع اذكتطاعم).
 11 عوج نعم عمم عر: 1ع داوصعك اهديعضعاتع
 وعامم عم هصتعممفممك مشل ماعد. 03 هميصسصعمعع
 لع لقاطسع لكحصع يوستمدع 2 دنع ينعللع ممدق6ع كلم 1411

 لم وءعمموم مانع لكدمع كتدتلتكدانمص عع لمصغ هد كلغ
 ني'وللع معمرتسع ]و ممممةوعمقمم ونسمع. ااتك
 ممانك دهمان عصلمممك لع ممعع قع ودع اه كنلتكم-
 تمص ذكاديصتواتع - نست هوغ بمع منع كعئاتعداتم لع
 دلومع - ع ق3 زمنه ممم جمع لاهسمعخ ممالممك
 هياط ةنودعم, لل عصغعو لع هءالعد لع لذ عممغععمس
 قمم (لع لج مهم لع اه دمءقعغ, لن هم2ؤ)-
 210هنمصم ندع معومعم عدن دع اه كصوت لع هعافع
 كوئاتددك ممر دعك ؟معصدعو ةطصفئتسمتععك ونانأ 52مم فعلا
 1ك ةدصع ]12 ممععتع, اه فلاتورديصاتتع غاغا ةدصعكمو-

 صحفتتمم مدن 12 عمتاتتع.



 انس 106مودصمصعي ذأ عو عع 1ع دعصخطافصتب 1ع ةليصحان

 لمه آد ةتكوع ءممتعي آه ءمراع انصع ءممتع. 106ه

 لخص دعععع نبأ مبممفع ءج وع قعاطقصغ نتج ةعتغمم-

 مدرس ةعدفتل لع متعمتسم ىأ 1'هرج عنغ موصأاتسمكعأ
 ةتصكأ ]ه ممعونع طتصمتكع كممدلوانع.

 آم معصحتمع لع ا1كمردتءت مموع هسع قنعقاتمم

 لدغ مدغ قش ملغ ةعانعءللعب دع لعودععمصغ هسيفكا طتعص

 لع ]خدع كدموتونع لع !”ةئتضبمم ةيمطع ونع لع هعاست

 لع لج عموم عممص ونن'ءللع دملع مدانمللكأع هان

 هتامتضلتككع هج عقمرسمملكنع 11 ة*ةوتنع لع اد

 طولعوقمع هن امصغ وانع نبعفاتمم لنهمأب ند اهم قانع

 عمت متعع لع !”ةصمعتسمتعع هغ لع !' كمل. انمع 1ل6ع لع

 له عموموعد غانم دعدتأب مهن هةصصمتع 1 12 ممعلع لع
 1دويحوت عطب لع متكيملتكعم !' كمل لكبصع عع هع لخص

 صمت (اه طولعماتمع) هد انصع اءمصموئةممطتع لع

 دمنا صمم لع آه دسصتع هع لع اذ مجم آم ةونمم

 نمسص مهلا دام كنعصسعما ممدلتمعع معو عملممتع قل كحاس

 مهطتاتعم» 1غ معومسل لع هعابت هنن لع هعالع ونت
 كعمعطع نمع ماهتو» ل' تيطغععم قل 1ع همست ععمتع ةدصك
 ردعتمأ 1 ]5 تكلمص لخصع ممداتغع ذصصتحتغطاع. آم مطم-
 معمديصطتع لعع فصحصو لعمعذعو لع كدطعم ءع تطقفلم

 هيكاترمتا ذ مملستمم عع تماعمعع تمغصع.
 1[كمرضتعطت همغع جنط عمت عم. كدلك ةلغمع 1!' بو
 قمم لن محموم لع ]2 مسه ضعف لت ءمصحطوت
 ةسدكأ (معومم لع مدغعو 1ع ماحصعطعوت نمدبو وع عع

 1 لععتولمم لخص ةعنع), تل لذ هدفستع لصف 1ع هدماد-
 عدم لس عممفعر لفصع ءعق :ءمهموممطقعم ماع-
 امودماتوس عمن ةدععج 1ع دطمدمومسسعم لع ]0 ةةعاع
 لعف ممم الك ممغ معصععت» 3 غو ءميصوؤ, 3 لعد
 موا قمصك لع معو عم لهدا عانت ةكوضع 1ع وحان...
 مدعم له ثععر 1ع تمصع, 1عذ ماعلك... عومملعت دبع اه
 مادصعطع 3 حصع ؟عدحصتع تح مرتع ل" ةياتقمالع 216 انت
 ةماعتل همثع 3 ]5 مادعع كب عمصع... هاي طلعم هءانع
 1حدتوع لمدصقصمع 3 معمق مص مكمل... تعو طعوات-
 ةلمعر هععنع مايرمتستلع أ معننع ع 1ع ظلتل (مامسعاع
 12) ءمدحصتع دالك ةونعمغ لعد طنفمم عار مادعم, ة/امتد نع

 ةمرمغ لع تع طتقوارج مطعم, لع !ةسع 106 مووت

 قهدتع لمتكمسم مع 7 ثعع ونبعاتلع عتلاع لع !هءاسعع

 عءمصت عمغتل 0*هطمعوم ءءانع معامصتتم 7

 1كميوتعاطل دهان ةعمغ زاتكوت' هب عمانوع 11 عملا
 لع عع ييععقممت ]ه طولعكاتمع وغ ذعأب عد اهضغ نانع
 صمت لثتصع عمنع عم قلب تصع ننعفاتمم ك'ةع اع

 عمت عماجع طصقوجتسمل كن نودع 1 لقوتنمهمم مص لثبسمسع

 1ععمع د دهانقطهصعع ودان ةعاتكأع - لهن قنا
 دلعممع - 2 ؟هانزماتنك عن عممع آه ممهممصدتطتلات اع

 ةطتوسع هع ينطق قونع ؟هصغ لع مدل لع دع معان

 ءقافادعع ممقعموسعسعما هان ةعاتكتوانعمد ءعدغ آه (ةدح

 كجتمص كحصع مهالمنب وسع دل لع دم مماتطلع كأن دع
 ءمصخصتتتك محمتهغسع دءامص لعد ]هز ها له ءترودعتن#

 عدواتتسكعع تصع ممم عع مم 2 اتعمانوع لكدم ا!دطرحتصاطع

 هاث 1ع ةعمعع (مهددك رب معيزعملعممو منت هادتع زدكواتذ

 1" عمق ءعمصعمع لع مدغ انسعع) م'اعمغ ماسك يدع عامت نت
 دع لقمع مع اعد ومعك, لعصو اعبع زمغعحدلل عر

 لصغعركالععور الئمعور !هرصصعمر (هصصعمك لفصف ]عع معصعو

 - 3 ةيكمعنلمعم 1غ هيلع 1ذع طمصغ كد طاتعب ددصو

 طوع, لعصم مايقوم نعذ جمع سعف: نص دمع لع آه كذا

 1عععمعع لع اه لئئتعتمم, لع آد صمعوسع لس ةعماسدوع,

 لدي دلع ععوفسعاب لكبصع
 مدي انصع ةاناحعر لتااو6ع مدع ءالع

 تمدس وريد قصع لع 1"

 رسما ةععاطت( عع مدع ةععصرأعب ةرزصد

 رةلعدعما بي هن لف, مهممعادصغ دصع 22050116 ءر
 يدع همانصماع, لعف اذعبدع لد ملغع عع لب دده6ر طقتك ع

 رم د'ةيدصمسع 1 !ةصعفصع لعدصغ ءعمنع ممموعم-
 مطتع ممطتلع لع ةومع 3 دومع آه مدعم 0ع عمو
 "قع ناتع دمانك 2ع 5259605 م05 03 ءملتت-
 ردعمعع ]2 1عععسمع عع هذ ءالع قمن 18 هذ ءكووع !'ةءعتح
 ميم نانا طمدعمعع ]د معلصفتمع علق هن ءكلع يؤ
 طم عمغ6ع مدع ءالعب مصحصتع دل, لقصف 1ع ععداع ةصئاتمل
 لع ]مع ألا مثن هدتغ ةتعتصع لتكةصعتمت ءمصع 2
 مسمع عع اةصكسمدع, 1ع تع هع لع ماعتسب لع كقمو هع

 آج دمتعمسعب متعص وننئتمع 106 ءكعتمد ل'دصمصتمر-
 ماتموعو. ظمسسممك ءعمئع زملقعكمم وغ لع كقعصع
 لع ]عع لل زب مصتكع رد ؟مامدتم لع ماتتكدمصععب دود

 لغملم لع مرجع مععممككتطتعتب لع عمدتغ رتعتصت عصا ع

 طكمت5 ةكمصك ةممعاع هتللعمم5 طل_متعاسمم عع
 ممصعممقتع مصنع ائهمعغ ذكافسحتوبع ءع ددص لعام
 طعم [مرصتعاطن, كلع ءوع ءع كتملمودع عدضع ]'ةعاس
 انننع ةعمطع هع لو معلمغتسمع ةندكت طلعم هءءلعملع

 نحن 'صتغسع-_هتعملعب مدعانعس لت ئئعصعمغ عالع نت
 د تدهدوع كدصعك ]5 معءادععءطع لدي ويضع ماتت اذ هلل
 انورممطنع لع مرصصعو طصمعتسمتععو. 11 داذعتع لكتص
 .هءلعمع عع لكنص هععلعمغ لس رةعمعر لكمصع ىنغموتمس
 مظطتع هنن تملك كستلتكمعممدك ديتعممعم( صمعودع" امنع
 عجصتعتساعت كحومع جدت لع !؟مرستءطت معلعمغع هع
 ودودعع زمنا ةتععا, هن ماسك تعمم عصعمع صعق

 دغستم ومع. تطعم هع معاماتعب نع ماعوغ مانتك ماتغ ذل
 هئا مانع طتصتعسسسو (ودت لع صحتصع دهدتحعمع ]د

 نسسع مانزهادتك معامدمعمع

 داموتع. 0 عدتصك

 والا

 معتصمتع ةيمطع مدملععمع لمتمصع ىتعع انه لمتطاع
 دعوتكنتعي هءلاتت لع !'ةطوطحعتمم هع لس ععمدعتحصدع)

 وننن معصم لع لعءاتاعع لج مدصلتوسمع لع هع

 عمم سعد, ظلعم نيكيسع الع طل-متعسم ةمتغ اتكتطاع,

 ممايك ةهيسسعو لعمدصغ !رعصتصاتمم لكدص تملعغصع

 هننسع. 1فودملعع امدنع آد ؟ةغمتع ذآ لبا ه دسص صتمدم-
 عيمستسم ونت هعدغع 1ع معومسل, عع ندت هممعألع د
 106مورعسصتسع  كلممتك  هدن زدممصفتك. ظمفع
 0:[1ءنلعمع هع !*0تعمت 1ع ومع !هتمصتم لع
 118م ةرمدع-0معمغ 0عم صدأ تع مهمل هن عكع مدك



 متع - أ رعانمعم مدع انتصع ةدتصسسع لع !' ةوتعسع
 وحن لع عصسمتسع مممععسصعمع اذ للتودماطنعب هن لع
 "دمع مدقتسي مدع 1ع عمم كلي معلصصعر لت عمق تانك
 تءمع فالتومماطتع نين دةصكمتمع لن ةاباع !ءهدبكب
 رمثعوع موك - مرصع هرج لع كلغ - نصع 06 عمره ص لانت
 واعمع ةزمانغع» دعك (لعابمك عع دعك ةمط ودعك هنن
 ممغصع كللتودمطتع هع قة دمع ءممغعمس: طصقتك كت
 ععومجت ءصتصمغع 1" مدفع لع ]12 عيمصاطتع ةءامص نمع
 ىطقعومع نت ]دن تيا مرممدع (مصع !"ةدتصسم هند
 مصممو, كلع ممممسع اه ععمرسممتع لع !"ةصقت-
 مهتسعب 1ع مهعع لع ودعك معس ندعو, !'ةعومكمكتمم تا لح

 لزوومكمغلمو 0ع دعو لعوكتسك, لع دع مملصتت, ع
 انومعم لع ممعع آم ©هلاتودصطنع ءممكعصتتع نص دما
 لوصف دص ةتضعر ذآ ص مم معسمطتع لع ةنمماةمصعمع

 ةهوصاوانع.
 كونك دمرصصتتع5 كمصع لعسع نضع عقللع لع اعمل

 طسصع كليب زعتاطأع 3 ملك ءعوتدامع

 - اني موغصتع داتكمعملات لفصت لع ععقاع
 لعع التهمة مطتع:

 - دمع تللتوممطتع ءالعصحغمع لعلم ناطلقع
 مدع 1ع معمم وانتي 3 مص منك لعمتتسع 1و

 ممقيصعم لع ]دةيححتعاط دعامم ]'هنا لع

 كرنلات
 - ند نملك صدع معوتوم» كن صاع 0ناننكصانعر

 نقيمدلع مصنع اعد ممغصعمر اعد للتعصاتعكر

 عمج بمعمت 1 طحمغمع محغدع لع
 نعا هانتت2 8ع.

 دنا. 1[! عرعمع
 نع لقطمتعم لع

 11 زن ه ماسعتعاتتو اكدعك كدصك انه فا
 ]'دوعدع عدعتغ لعذ مماتط6 عد ماتكعف

 مانع لاتقول ان "ه1 72082.
 1 عممسسسد عمجممك. آ«وصك 1ع مممصتعم :ةوزذمععر اع
 ممغرصع عىغ التوت انعتاحا عدمعم( كزغكر دلت قنعس
 رصعمغ, عيقمع 3 نم وباع دماتع عع ميعفومع ةةصحصاف
 ىيصصتع هذ ]12 تللتوميطتع ؟هدلمتع 'ءملذمعت لععمغ
 1:ةممدع عمد لع عع موغرسعم. ةامتك عع مملعماتم
 رجع لمع موك طمانك مرتو ءقعع 13 للتو مطنعر انك
 ءللع لخبصع كم مضلع 06همطتلتقع ل'هملعع
 طقطتمتع] لع ]5 1ءءمبعع هع لع دد ليسمع ظم نيعاودع
 دمرخعب لع ةئتع له اععوسعت كلع ةعععصفبع اذ هان لع
 ممغعع مكه مدك 570غ ]9 همععر كلم لعمدعمع عل هدب
 عا طمع لع ردم قتمعو قمم له ماسك كتمععتعت طععلر كلع
 وعمدتع ]ج ادصودع لع دد ةلعصتقءوتمص ذصسغلتدلعر
 ءالع له معممهمدوع هم ]1 لعودتصفسع مع 1ع عمماع
 معسل عع بن لع اه اهعمسعب اه ىقالتتوممطتع
 رغملتمع 1ع ممعقمونع لدم دمرح ععمنع اع مانتد تفتعمل -
 12 اههونع دهدتك ]د !ةصوئنع لمتنك نصع معمتت كع هلع تأ
 لع لعمؤعالعم - كلع !”ةمعمتصع ]اق هان لع مصصمغ قع تضع

 1متاتدنودع لئبسع نمعمعممي لاسم همصععماب للان
 مدمملتىصعت 1" تفل مقءامسع كطمومع (هذك كه 3 كقونع
 ههتكرم ]ه دمرنع تعج ]د ائطعخع لع له معدخعع. دج صغ
 ممتع عام سمع له معتسمتمع لعدد انهمع لع [همععت ]ه
 رياماعممع يع هددت طنعص لع !'هعلمع ليي ممعأ سنع ع
 ]صممت سمتمع. تموصسصعمع ةلمدك, هص-لع ]8 لع هءانع
 ممصتسع هيسلع 13 لع مانع هاب معاتتمم د !0علمدخ

 وماعم 1"ةصموتسمتمع لع منع بص معدمأع - دفا كت
 معسعب هل طسستلتم - ولصمص مدع !ةلاسكتمم مدعم
 ممتوومع كغ دسم ومع لكدصع تعدم ممم مهمل
 زعموا 7 جموصصعمع نمزعمم صلعبع» ة هع معدصاع 1ع
 عمم عمارع ةصصت عددطاع لع دمح طصموتسمتمع 2 هد فن
 موممطتع معصموتملع هع ذصصت ةصمتملع 7 هانت مث
 قلمصع لخنم تنل قنص ةيع, لكحصع عمعمع ذل نع
 ديم, كر انكم قل هم مدل مدعونعو كاتم لتعت ق5
 كلتوصدمت عمم دتمع ا هنمع دهريك 1ع طوصطعو عج
 يوقع, 1" ةءامتع لمع هعتممم لع عيعمع 7 هنن مممع لع
 .نعالع همصكتوتمم رممدطتلع هدمءاتكغعب دنع آه عمم
 عمميمطتع لع اه عممع عع ءللع لع !"ةسفهتسمتمع ؟ اتمع
 ممدققع لع "تنل وسن مع ييصصتعمم موك !'تقل لع
 اندمع م”عوع مدك نصع معمكغع, ؟انغعالع را ممصعااتقع
 رون اه دم عوتع مئلتمتمع آتمع لعامتعتمم 0ع
 ]زسددوتسمتمع لع !'دسصسع ىغ دمع ةتغم-لغوكاهانتهص
 نوع موتسوانمأ ممانك جمهتصعصملك هع عاجنع, 06
 مموصعم, ءعمع تالتوضمطتعب مانع عع دعت
 يملا نيدع دغرتع لع جمصتععو لمصك اه ءتودعات# لات

 ليا
 نللممك ءعمعع الومع لع عب 1 ههصكغ معمم
 لع نعو دلوصعف هع معصدعخ. [.ةلوكمصم 12 تعوم
 طي موو6ع لغم 1ع ل6طنغ دع مدعصلمع د كدفتمع طقنت
 ]آ؟هصفازتو عر مدع له مصعد عمد لع ماسكت ءننك 1ععاتسعو
 مغ م6 ةمصع 1ع ملعستمل, 1ع ممقمونع عا
 ىللتوسماتعي (0'عوع لع عامع مصغعولتم ننع 05
 مصممو ممسك دع له مودعتم لن تمتع متعمد اعابت
 مقععووتنمي اعد اهذ - 3 ميمرتمو لع 1”دتا, لع !"1لعص-

 نعم دةمدستع ليم اله لع ]جه غعمتع
 1[تمع وممتع لع ماهصعءطعو مصقتمتع !'صقعسطاع لع
 مع هع امو وننن ءمصعممصلعمع 3 تموغ
 ممغصصعم لع طوصوتعط (ةهيحعمغ لعك ةعاسصتاك).
 اوت مدعو ذأ زنا 2 نص ملكة اكن نعم مهغتعت 50غ
 معممخ اذ بعاد مدع 12 هدمتص كلت ىالنوءدصاطع. ظتندكت
 ]0 ممعمتع ىبطتع لمنع يومكم ةمصعت نضع هاناطاع
 ةئتمتسم لع 1!"ةحتستع (لذ هالتومطتع) ويثنم
 مملكاغصع صدع (لع مدممموممسدستع 0'ةجردععمعع
 طتصمتممع هع/ون زدصهصقتع) معامصعع كفصك هعانع

 ةممصع مىدصطتمةغملكع.
 آم ممهعولع لع ]دويهتزعا ممموعمع ذم 5مم
 مم ممتستعب دمه قمدععت لع ع ةممععتعع عالع
 ويعالع. 1)"حسفتع مدمن مس ىمدعع - هلومتقهصغ تأ هاوس
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 قمم ]م وصوم عمم لعك كتوم عقر قار ه1 صك 1013

 كتعي 1ع تدعم مموماونعنت 1ع دمدمعممسمتع وقنت هعدح
 نع اع دععمتل. 11 عوع جيم د ممعصتعتم دنع ]2 طاذوتتع

 لع جتمع 06مهاتع, لمصم !'جوعاتع» ليد معاصع. دع هيجل

 مع 3 هع عيمصل دلهمع متعممعمغع 5ع صدمات 6

 ءطعمعطعم و هلصمفصتعم هعع اطقمتعو لع ةلومعم: ةععئاس

 انمع ةعوطع, مدصتوتع, نقصمعأب ملتددمأوتعر كاطاتح

 اوجعو لع منءمومممطتع ءع لخ06موعممطتعب صمغ
 ل همعطتغ عءادسع, اطعدومتمع, ةاءاطتسمتنع عع كطتلتعو هغ

 قلعم 1ععمعو نص لطم قومك ]ع العدع مصتصاةعسعما
 عمت 6, نضع 50دك-]ةطجانع عمغمان6ع دانت كلم 2.

 1غمدجمتمل لع الزصعأ وع دعكتع لكحص طحتسمألا مان
 دايتلتع ]2 نمصخكمتقع أمم ممم و عوولاع 0ع ىمص

 ةطاءحسب لع دعو مطاعم«. صممووتختصع طعلاع (عصدصصتع

 دع ععمنلع لفصك انح هحتعمطر وانع ؟مزغعلاع 7

 ز*؟يوبتودع لخحص فطاعحس 7 نصع تدماسءاتمد 0ع هتكدجع
 3 ؟زكموع - دل ممانك دع ظاماتك ونانع ءعاملع موقع لات

 .مدمو 7 نمع هممت 7

 رن ]12 كطوتعمكم» لكدسسع عممتلاتتع 1022056
 عمتعت» لع لعوتسمم هع ل'ةدتمع 3 !"'عمجعمو ممدتك

 ندع هءامتعأ ىمزغ مملمسدم اه لب انمهع لع
 ماممعطع آمسوس' هم معمم لع ]مرتع عوا عمسعا-

 نى ع وسل لمتع ةئتعع !'هلماطقطء ةفطع ذ
 محمصتغتعب هم معمانغ ؟؟دععملمع 3 لع دمك ءسعماف
 صمم مسك لع ةريصتقمتع هع ل'هورتسقعتع. 0هنعاتعر

 .قليمتععي عمم نص لعن لع ددتعمتع لفت !"ةلصطقا أع
 ةيمطع نمت :'؟ةدتع لع لممتنع 3 عممعاطع. طاقتك عاغع
 هممموةمص دلغطصغعع ربو ةمع معماسع لهصم لعد
 عيمع مع لع [؟عمرمتعطت مدع لع صمد دعما ععضقتمس
 عدم لان ععمنع. كتم له ماهصعطع لع فصعتا ةءلع ةةصصح
 8غ لدصك نمع لتمععقممب مصغقغ لمصك ندع هدم. اند
 مزك تعمعر لم ماهسعطع معلععموع مايغعم اعد للعععةمصق.
 0ع وبن متع انكتطلع لعمنعمغ اللتفطاعب تع !ةةالتمتطلع

 اتكئاح] عب مرمتصمع وز عع مع عموم ةمتغ لذ 1م لع لتك-

 ووسصقمتع لع 1" ةولهسع. 1ةنعم لع هدمت عدت
 مامقكوسع هالستممعمع نانعأ جمع وغم زعان لع مدتعمتت

 ةحمع يتمتع هع ثوان نع 21015) موا اتطلع 1ع

 طعيمقمم لعم مطمصغمتعو عع ل' جو عمعو مماكز مفك ان

 عموما عمانمم لع مطمصغمعك ونمت 1ع ءمصحمةوعتع

 [كزرجعوع ءع محمع كاتتت اتطلع مدع كانت نقع مادمعاتع لع
 هلصع ءمصقتونع 3 1'هيتعمتعم ىدعامص نص مملصغ
 عمم علوم لع 1!ةصحمعتصمتع, كتلك مصخ تمانع هدت-

 .عضامامت.
 آم مهغسع م'عوغ زهصتقتك عموملسع عا ننعا. 11 ىغ

 دتصع مهولاتمم لقصف 1'عوموعع اتم محمتتت عت عم ماقمق-

 نودع مهسوانُم مدع ءع ممتع ةطوورطدمغ ع ؟عامادغ.

 1ميون سعيا عمع 1ع ممنوع, 11 دع متع نمعمع

 يمهئتودع. انمع دهنلع متع (مامصعطع 14 ونمت مدتاع

 لع ددمول, ممصع معصضع ةملتومدع نص :6ققععمع ]ع

 معمم انص انهعّعر نص طعوس نهعُم لع لعدم 0'ةصح

 تنوزعت 18 هيدكت هنثر معتم مونت !'ةيصطنع كع دهدح كمدتح

 طاع آه اعنضع ةهداجاع اد [هرعع لع ]د اةمودع - مدمداع

 مع ةعتصسع تمتكؤعم لدصع 1ع ممهتددعسعمع لع اعادع

 0م م01

 كتطممو هعمع لعدمتعطع 3 مدماتع لع هع عدم
 دلومع ننع صماتك ةممعال ععمصك لعومعصمتك محمصم-

 عيمصممع, آمدك لع صمو يضعتعمك, [![كميمتعاطت ممععلكع

 ودع هع دزهمع يغ دتصع مرصع لع ماعامومدصطتعت مدع

 يعصماعب كهصف لج ماكصعطع 1: نص طقصتصتع ةترع طق

 1عمغم عع ءعمممع ربصع دعصتع. 5متنعغتتع نات ةريتطها-

 زوعيمتع لج ممولكعصعع ةيصصعع لع طول عوعست عوق ©اهن, 1ع

 رعوممل معاتغ معومابوعتم ]3 دمت عمتتع نتمدعتاع لن
 ميمو, ]2 كرعصمع لع [!*دعصمع. !كهدتك لتعممك لنع هع

 دمج لعد ةصفتم»ماطموعو."15نغ 1ع صمصمعومصستع يأ
 ةسفتسم»مانموع, آنع ملصصع لع ممصقتع مدع ]> ادصجنع
 كتصمتكعر ال له يمتع عص ىصغ ونع للتو مطتع لعع
 1هيسسعو طصقعتسمتععور, عام6صعو - لومع لع دهس هع

 يامقمس فسلتصملع 0*عوغ لع مك لع مانكع ادهوتع
 نبع ممانك مع ءمصصمتكدمزتك مهكر طتقتك 2غ عماع
 هن هع معويمت ل معرب مانع ادصعادع لغ امماتصا مدح 6هاتغ 0ع

 مدغم لهصم مموع اصف عتمةتعع.

 9 أ ممايسوتمأ نع 1200811136, ةللتوت-
 طاع هع متسع ءالتوتاطاع موسع ]ع معلصتع
 #/  ]؟ميهت عال عدا ةممدعت قمن لع 13 دصوعت»
 5] ممانك 20ععراممك نابع كانهم 6ع هىؤ ةاتككأ انتع

 لتطتعتمم اماغتعسع لع مماعع ةمعباع منك لع لعطمتو
 ل لعلحمو ونت ممانك ةعووتع لع ممانك-طحعصتعك, لاتخ

 مويغطسع مماع 1لعممغع ]2 ماسك صنع طماتك موانع
 رمصق ةلمدك ىدتنمم هله ندعم !' تنل لع 11 طدلعوتصع أ
 آم ؟ةموعمم لع دمج ممر لع هد غعتععر لع ةمرح طواتح

 متع لتمدح عصممم. مرد عدغ لعموتسفم 1!” ةصمصعع

 قكحم مهتصاع ممعغ 1ع ممتصاتالع لع دو ةهدنكتمصععو
 رلصمم موع ]2 ىمنمودمطتع لع د ءعتقلكئمعع - لفك

 1ع ر6ءار قوص ]!"ةصق جتصمتسم 2

 هعسصمتوس عج 1['هطوعصمع كلت قلععب 0ع نست تلقت

 نمو 1'هيتعمعمقمص للعم ةعتمتسعك, لعف ةلئمعور ل'

 ععمعءمدعمع لع اعببك قصصعح آم فضنع عوف "تلك

 وع ق متسع لدصك ءمدغع اه وععمم وح مطنع لع !”للتول-
 طاع نمت زصخعمسمع نص همكم 1مغعل عادم معدطعس غن أل تكا

 1م عرسعع لعم ءاعصعم, لعم زمغعتست عمم. (2 معطل
 زل وع موز مدع لعو ءغمولعع مهدغ ذ ظنا :عمعدطاء در
 العم كلن تمتع عع لع دد ويعم نعالع-ع ممطتلتعع
 12 ونددصقنُع ل'ةمعوتع كتكوصمصتطاع لحصد اع ععمفع.
 رظمعوتع نتن طمصوع دءامص !"ةصكمتسةمص ع !'كعمتح

 عوغمم كت مما متعصب 1ع لعكس تح يمتع له هتكل

 رستم وم صطتعي 1عو مععواتمعك, 1'هعبمتتصعمتتع لكانم

 طق عاهل.
 02, هع ءيلرعب ءعلطت قانأ نعنع ]2 لان مصمو1-



 دنصع قماتالع ممققونع...ىءامج لص دهاتكلع مجعلتفتتب
 امم ]د اعدم عغلع كددصغ

 لم ممعونع لع ةددصعتتعاط مودع عمك 3 قهق 1672025,
 دمع ةمالمعمععو نتن لسن يتعممعسل ءغاسخ معمتعممعما
 لع 0:*1ءنلعمع هعممفعم, لع له ممعوتع مدئاتعسكع
 ممملعمع (لع طلت [مددلت 3 816صدلم). 8كم
 لخدومصق ةنيمقأفب 16 ممقصعم لع ا«وصعتعط هع اعد
 عمم دمعي لع 1كهرمتعات مع دمصغ جدك لفصك نص مط مما
 4:ممحاهينعب دصفتم لع مدعتلاةانوسعب اع ممغسصع 0
 لوصصمتك معيملمتع عل ومعأ, هعمامتمك لع 55 0ع
 محعماو دممغ مصغقع معزععغك, مصانع دهاتانومعكر قتذ
 مسزمسك همك معصوب مدلك ص عمت لم مص قدمو اتق
 رعومتل معسل 11 زن ه 8 1ع دلودع لب هلعمعر نم ععماع
 عمم ندت معا ند دعغمع انط هانم (عركاع. اه عطفالال اع
 رممهلتكع 1"ةصغعماتمم للتو مطتومع - ونا ءوؤ انطع
 ةوتمتسع لع ]!'ةوتصعع -- رحمتك دءامم دصع ءمسصاطتمد
 امتععب نص مقادموم لع اةصجتعك نست هصمءالعمع لع
 نعمع ماسعتعا لع لورتمع. طك لع فحم ةوهل لن
 ممغسع 3 12 عممتابممن نضع ءمرطص]ة نع دع :0ردك ل انا له.
 زجدصم دمه ةععلتعب اع معلمعع لعفتمع اع تموتك
 كي دصمصموسصسعب ماتتك 1ع نمصكمموع ةنع اع تسع.
 نع 1ع دعبل ةلومع 3 ةييمتع نص تموانأوت امانك ]ع5
 دييغو دعرممع عيمتتعو مدين له ديتفعب لحصق مابكت فانت
 همعممممصك. ع معاماتع ةوتع لتمعععدعما قاتلا 1
 ماهونع. 0*عوغ نص عدس ةلكواتع مايتكوسالا مع معاتت
 رمطسسع دهان قل معمم عمم علت كانغ انصع هانم ماقوانع.
 11 «للمتع نص ئمودتل ةعادمممع لع تملك همصقعت مفاتن
 ممتد عدت ءع نمتدتا لمصم ذد كود عانت 16 جرمان تدنن 0ع
 مفانك ةيامصكصماتك لكتاب فايع 0'عمع ممانكانمأ
 نع نئيتمدسع تييكتلع نع نمو لعفحلسك (مانكقا
 هتاف لم مصمم وجسم نع واهم 6ع عمغ 005:
 طمونع رعومممل كلت ةمععاماعسم عج علقت نص تاتا.
 خصم هميامتسع دحفصت معي ذأ م" ه دك لع قعر مانع
 عوع تقطاع لع دلهمعم ع 0*' تصطا ةصعم. انئةللتكتطاع ؟كالع

 دبع 1ع مال.
 ننعم لعمصتغمع مدمممول نمو مثعكع مدق كانكات-
 ةدصععب بع له 1ععصع هممنعمغ دهص 0ع
 ممتع [مععكمعع لع له اعصع 3 كلعم
 رمصغتصع لمصو دد كتحتكتممب لوصم ةمرد ععكاع لدصق هد
 عما هت عدعمسع محغمتع !كمانك 3ع معالكهدلك 5 ةعانآهس
 ممعمع ة ]ساعت عع مدوعب هدفتك هب ملغ دعاك قمت
 ةصتصع مايغمو ]عم !ععسعم تع لعودوعمصع !عنعك ممدكتس
 طلتعمو عمماطتودعم, اعدع ءمصطتسف ملمع طع 1ع
 ردا عوغ مدك متعلم ءعمع انج مدغم نانأ اللامع عما تعع
 ةىددعع هذ 15 ماعمتمملع كح عدتغ - دم قمت - تأ
 وننعا ونع دمزغ مرح قلتطبع (وست ءدفضقع وءامص 1عو
 مادصعطعول, لع لق هطتلتع ع ةعمطاع وع 060 معت
 واوصصتتا عع لدصو لعف لتمععةمدك مسا قماعد. لع تلاع

 ةععممصمو ومع لع ماعتس عد لع لطاكدمسك

 رم يعمع ]2 كموعب يع ع وست هن لعضتغمع اع ععدنع
 لع عرمجمم 1عو موععو لكحصع مقسما.

 ةعامو ءعمع ةمهلرمعب 1ع ممغصتع ونت عع ءهل-
 لزوم مطتع مدع 18لووكهانلو# عع نص 0010516
 عممفنعأ قنيدفأ طلعم اع دنوباع ومع ا مطعم ونع لع
 [دوصمت اح ممع معوددتوزك زعل مدع نص لصق عت ممتع ماع
 نصل. آممكونع !"ةسصفعتممتمع لمع معامع ضع
 لفمح هءاست لحم ممقغعب هع لئانص ممغع نتن هألكع دهم
 نكدفصع 8 ومص معيصاع علت, ءممغععفاعب كعكا مصع
 ظعمري 0'هععمسمدومعم له عمعممع عم ةلومقعتسعو
 جمعان لع له طواعقمع !/لمتك 3 عع عيعصع أ اهننع

 لمصصعم نضع معطف لهما
 [نوودعع ممقلودع أ زعل معواتنعالث مهل ان
 رصف سدعما ععفمعأ. 1ع صدمات مم موردمطتع لنص
 ممتصتب لكحصع انومع, لئثمم مع عك عالت عقار لخص
 لقعمسل لكيصع همعقممب لختسع بمامصعم 0ع سع

 طغمتمو مدع يعسماع اذ :طغمعاومع عمععوتع
 ممضللقاع جوع له ععمرسفتستع هيعاتلتعدصعر آه ممم
 مدع ]2 ممدلتوع قة دهم ءممدمأر عد مه لمتكدصع لع كودع
 انموتتم وع لهصم !'ةوموعع متعاستل دءلمص 5د مفارل-
 جممطتع, عمكاتعالعب 545 متاعسور, دمرج معطصتع.
 اتم مو عانوسدع عع انه ةانطتع هوز لع هعانع دع

 لتعقممر لع منع حمار ويمنع.
 محم مضسعقمص, همانك ]1ةصلتوسمصك كمصك اع
 عموم كبي رسما عصعمتب هانطع 1ع لعاشع لع محامل
 طوع يعمم دمتع لفصك ومعاو دعت ماهصعطعد 13
 11), دمع لمسو هعيفتمك !كعدعع لع (عالع هنت ءالع
 مامصعطعب لمصصتصع مص رممماتك عصعتا عارم عملطسعب 3
 ماسقع بضع بوامصتع منعمحصغ ةنيغماتع لل ةلع0ع
 رم واتاوععت» هع مدياتم عج لع صيصغمن مدمس لع !اةمح
 قمنعمم عم سعاوسع دمعي عد لع تنكصغع ؟هعللعم كانع
 دمرح جدع. طدصخ ]5 ماهصعطع 3, حض عمو مملصغع تفلت
 جاطوموطع 1[ةصقصت لع ]له ماسؤعب د مععنع لمست له طمتك
 لوضع هع طماع ؟ءامنك6عر 'ةهلعتل طمثع, همانك مم6ءكع
 زكمرمتءطن. آت ماما ممتع وندأ ةءامتععب انصع 5051
 لةكنموع دمامتمع نت ظنع زمتالخع لع لح مسنغ ا لك
 عقممءزلع ! ةدوصق هع ممغسع (8قغم هلم عدس ملل, 6ع
 نأ ل'دصحمتنم ذل ]15 محمر ةق 12 صدع ع 0 ةطوت لعل
 نمع 1 له 1ع قة مم لعوستس. ك ونتذ عع لعفاتمسع ان
 ممفيس عح تنل 2 عميصصعمع معدعتا ةهيغعضتع 1و
 لقرجإهععص عمم لع دي لعفاتممكمم عد مدعافسع لع 5ع
 1هزك زم ةلعم» عر ةدانغعمتع كفصك د مدعم انصصأمدلاع
 1و ميم عصعمع لكنصع معيماسكمم, لئنصع تصأم-
 ةلمرلب 0*عوع عمصع ةءانع ططصصاهولمم ع( هءاغع تعصام-

 لمص نبع دع عبمجع زك اه عتمقمم لم متع
 نع ممهصع مدعاع لكبمع ةيصماتع مدغم... آه
 ممتع لع طوصختعاط ةمررومتعمع هب نعم ائطوع ش هع
 .نن'مس ةيدمءالع هتصكت, قع ككموا هانز هاتتك نضع ]نط عع
 ىمدنك دريصتعتالوصعع كتم 1ئاطمعب دمع ! صحمتك عمبدتللع مدع



 ةددصع لقق6وعمعع, 1>تتجع هلمطقاءو مهدت ءمددكصتتتع

 دم هلدقتعب شل نسما وع علغمع هع همزعغسصع ةنطدع 2
 ونعالع مءعمكمع ءيعطقع كرب دلوصع 7 آمتككهددك ءدعماع

 لج ونعدكم عمت عاتسءان ةلتمطغو لعد اهسعدععد ةحنع-

 رصفاتون عن, تايطاتكك ءع نت ددحغ ممدعد اقر عض لعتم

 وعموم آه 1عنصع دع لغومدعمع لع ده اتحتطتلتع6 طصصصق-
 للونع مماتتم زرمدعم ةتنتعع 1ع كتلك لع ملتكسممم اع

 منمنممع ع مايكع نضع ةرصدطماتودع لع ا تناطتقعر

 ونن'كلع دمزا دعم ميمافصعب مهراناهتعب 51 !'هدح

 ةعوعمجاع ننعم هعانع طلغممءطتع هتمدعاتع لكبصع
 ةاتوددكمم مءاتوتءدكع ه6 لع هد غمامهنع يغ

 ممم عكبرمع ممتع ]12 همدهتس قلي معلصانع لفصك هءالع

 مارب جدممطتع ننال (ةسسومدت( طعم ةيمءاعع طهطغاتودعر

 طقصامع مدع نمع ةهند-ادموبع مرمزعاممسغ اع معواع.
 0ع معاتك قصات, نعي تندموا عكر تملك دمام 6015,

 قغعطعم, تملعودصف لع طصعر هيف طععمت تسع 10نع لع
 فلتكصمس. ”[ذلتكممس ونت, ق 1ع لقعطتا عر دع معمتم-
 .قلستع مسالا صصعمغ حص ملغ مهعتودع. هلع ود'مح

 ممتع همصقتلععم لدم ]ع5 تهتكعو ؟مةقملتوعو. 11 مع

 معمرملمتع هنعجسسع ؟ممصحص]ع لع عنقمتكمدر, لع لا
 ةصهعم هان لع مدمانتك هعتل ظتعم ونع 1ع ععقنع
 قخنصع ةمتومتع. كم نان عونمس كان ؟ععنعب للان ملتكممتت
 صع معاغبع ماسك كلت لقوم عصعمغع قلكتح ءملع
 يمهعتومع لثحصع مصمعتع طاوصعطع هم ممتع آع
 ممتع < ]ع طلمصمع لعمعمفعمع ذع دصتوتعمدعمغ لع
 لعتم هلع ماععسمأعب 0ع اعانع ةععصع ءعحعتتع اتق5-
 متعاسع - ةهصقازتةدطاع ممدعفصع 11 طسفمدتع لمصع
 رمعجج مع 1ع عممرمتع ؟بلكتع] صنع 1" ةتتصتتع طقم
 ذودع ده دودستطماتوتعز عع مث عوع مدك عع لعصت دنع
 وتن 06 عصتسع ]د ممعمصتغمعب دمتم 1ع تهتك 1ع لعموتس
 ونت ممتع 1ع حمامك ءدحعمع لع دهععع اسم له معاصت
 ةننع ةيماممع 12 ممملمععمم لعو منعم ةصقمت»
 صقتممو, اسد ءالع رن لتمدةستسع لع 1”ةللتكتطاء. ةينعدسع
 1هرمع لب نمتخ طع معانغ دنت ءةصعت 1" ةدعععتع لع ددرح

  لقمرملعع, لع دمص دلع, طق ءعوؤوتمعو ق 12 ءمصقاستم-

 تمص لع !'هدلع, لع ]2 ةرصصعطتع هع لع !"ةودتلتا
 آميك لع همك مصممات دك, اكمرهتءءطت مدنلع لع اه

 رعامتمس لع ]2 طولعقمع هب ددعتمب ق متمممو لع
 ماهمعاع 6. آه طدلعواتمعت نم ممغصدع انصع 02
 ءكلعدصغرصع ةدعع6ع. 5*ةعئاستا دعوتع لتصع ىدلتاتم

 درسوا ودع 7 8كوب مع 1ع معمكممك رمدخ. اكهيهتعان

 ممسمنتغ تسع ةععاتقه]هوتع ةصاطهدتكامستونع كن
 دلوع هعراعج. (0ءمعصلمسك هع قبل هرتعدغم ةمد

 عم عماتممر هع م'عمغ مدك ندع عم20لمءممتت تان ان

 موككتمم لع !'ةصملهعزعب مدقتك ]2 ملم ععمس كلح مه,

 لع !”هءتونمع عع لع !"1لعماتكع مدع لع مدمس عددعمغ كلن
 امهتادم مها تدل تاغ, دد وانعم (”عكأ هع عمدمو نأ

 مهثأ هالعع اع نتاطسمع لعك ؟مصعم اسصمئتسمتمعمك تأ ننأ

 1مم صع 3 نعم عممطاسعو ]اعد طتئامك عام. !1هدك

 آم دهطتلتخمب آه دءتلردطمع لم صمم عمستسع اح

 مغ لج دمت عمتسعر ططقتك هن عع ظتومساب ءعمع 06وئطتلح

 ادوعمد دفع ]ع ماعتم ءء اع "لع اع انكتطاع ءغ !"للتد-
 1طاع, 1ع ممغصحع ءغ لج عمل معاقمد وينن انت ا مدللغاع

 لحصح 1ذ عمك سعر ؟ثصطاع صام لتعم ة نصع عمامته

 لع ]2 لعمفتكهدن.

 طومدامب لم دالومع هك لع !”ةصغس ودع. 8ءيغقمع

 لدغ مع مقلزوعتل ده كمصعع نس'عدضع لك الصنع

 لع ]2 تكمم ءا ]ذ لقعتكممب كمصح لع عغبع لع دمر

 طصصموو طاع. آعك ممماعو لع 1"ةيسفعتسمتمع كهدغ
 تايد فتاعو هع 06ءات( عدس لع ]'ةيل يع _مدرتد. دع

 همغ هت عمع-مووتو دمزغ همصحصتم ذعأ ]2 طولعومع - عد

 امسغ ونايع نبعوالم» لجمع - متلق هع نحت صمصاتع لت

 لمتنوع اذ هديل صعع ك لع لعم_لعع لخص كا.
 كطموسع تك نبع ]تق مدرس لع ةممعا 3 نم
 ةياتونعي ز] ]سن ع لعصمسلع لع ممععدعم ]12 ]مذ لع مص
 زك لع يربعع مماتكع ذصصحتكماع. انمع ءالع

 دصع ممكلغقم» لع معوممل ممعع
 ةمدتعوتع لخص دوتاعب ممم جمتك كولد عصعمع نضع

 صمعممر يع بصع عمصلع بصع متغك عدصمع لقعكمم
 مماتعقودع 1ع 1ج مماتعواتع: لعد ؟ممامدعمم مدهدل-

 1غلعد وسز دع منعطعمع
 - 9 زلعمقعع لد دلومع عدا نمصكتم 366#, مان
 طمع, لعماوعمع, مصصتع مصنع مهنماع لع
 لس '1  تقلع 8هجع وسكت 3 عع هند معع ذ
 . مننع يحمصعع لمسك 1ع معا, كمصك 1"ةسصفوجتسمتمع - عع

 ناغ لمزغ و'كععمععم خذ معو مع 1' ةصعوعتعع ع5
 داودعو عع لعو ]طصوتعك ننأ ةععمر7ةعمعتتب 1ع انعات

 عم العن, ]ذ فض مويممطنع لع دعو دنوسمععو. 12غ هعو
 .ءلطتقتعم د نهصكاممصحمكمد (معووفلعع ةدعمتع
 مامصعاتع 5)ر ]ع5 جمتعت وانت تكدعمع انصع ةمنهصعع هلك
 وعيتع هع لمصغ اعد ظلك (لع !عععسمعب ل' عت غدمع) دع انعمغ

 م6 5ع كفلتعمع لعو اعفمعو, !عدودعالعو ةوصغ كلغ

 رددعردعد 5هزا زا عموععور دملغ امانعم هللا عكر ذهن لعمل ا عكر

 0ع ءالع (ةجمسص ند 'عمصع له ممملسعاتمس لن كدتكلمع هغ

 نءالع لع اد اعمنبسع ذأ رب هلع نص عموم معودع. 1
 تسع انغممتعر نع مثمع هذ له معامضمع :هويمملعمتغ لع
 تسوس عددعمع لع مدع ةنيصع هذ عموستعمع هس
 , قع لتوكصتصمو لمصوعت متءاموسصصت عم, اهم

 ةسسعو عع كدتاتتعو. [ةصتك هاهصغ

 1هتزونعك نصع ةءقمموعو مانع لع ةةسحنام عون

 ممتع لع ممتع نب'ءعوغ لع همم مومهستسعب 1" ةعلفتمع
 ةيمطع - زع معلقعمعع ةيتصطسملع - عاصم لفت لع
 رصستعمتس“ آنوصو ]12 مادصعطع 6 ونمت ءمممععممت0 هنت

 ممفسع (انم ةسماسءنرع لع 1ع طولعععقمع), !ع مدع

 عمستمع 2 ممع ممتع ةنقع لع !'ةهلمطقطعع ةعمطف
 مدقتك انمع (هصع كوعاذع ةءامص نص دعبع 1لقم-

 عجصطتونع. ]12غ امهر هعاالع !مصصع مع معهكماع ة
 ةيعانمع ةوناتسع لعغعممتمغععرب مت قة دصع 1 عمقععر مخ
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 متضم لتعم وسع 1ع كعا دعمتغ اع ومع قلكتصع

 وننعداتمم لة.

 لددصو 1ع نهتع لع اد اعاسع ز1 زن ه 15 ممدهختطتلتعم لع
 امدنع معمرعءماماتم» (مماج ع صمطتومعب همعسملتد عر
 يلضتسكلتواع). 1ع نمنع مملصغ لع ععمستعُع لكدصع ]'ع

 دمدعع لع ]'عمعتونع - دمرت مصغمات
 1ددمك ]5 معاصغتتع 0ع !؟مو:هتعطتر طماتك ةفدتكعمصمك 4

 ماستعستك ممدكطتال غو لس همنع لذ عصف 1ع ماع
 مومسسع, اع مدعم لس كعار لت طعونمتمو لخيصع

 ععمصعمتع دمهجاوسع لس لتكحمم. آنس زعات
 ل ععطتوستع» . تحطع  كتوصعور عملا ت01 علل 65
 عمممتعاو. 0”يع زعت له ادمعممسعع لع اه !عغمع نست

 ميمماموسع ]17 معمر موعممكمم 8عانمم كعب مقتق
 ةمعتمع لمع لعب تتللسومع 1" جبع. 5" ه اللسكسم-
 لمدد, ءعوغ عمانز هانتكك اتم عع لع لت ستمصن اه اعاانع دع

 مهما ععب دع مصطنع 5'عموععب دع هددكاتاتتع ةءامرد

 1ةمكصعع كس ننتك وم مهبودمع, آ)غ5 نبع 1ع ععماع كلن
 ممتع مانع 5م ؟هدنعع 11 5*هعتعمتع لهصم لع ةصصو.

 1نهسفلرتو نع نبت ءوخ طصاعتوان# مور هعو عرمتاتلعق ل
 مءلغتعو له ممعقعمعع 3 له تنلصسع ةمطع ها
 زكافسصتونع لع 1"ةموودع كممواودع, مدهتلق هعاغع
 عععممع ع لمنطامع مدع 1 دئومعم لع اذ تنلمتسم
 ممتن امتعع نضع ععاتعمءانع لغم اجمعدوعم هنتطاتعقر
 سصع ةععطقمامعتع لع !"”ةعتمسع, لد ماعامعدصستصع

 لاتكوات'ت 12 ؟هءصدقغتمم لع !'ةلماقطء لع اه اعانعع
 دويانكمع قست !"طتكامعتعام ىععالع هس صفععطاع لع

 صتمتوانعور لع (ههمعؤر ل' صدم ةعلصغعور لكم زمن لع رح

 ةفتعمدعو. ظلمك مع بمزتمسكب ممانك هع ائومصم ننع لعو
 همع5 عفاف ا ع5.

 5تلسومك 1ع جعماع لن انتهتغ آ.ع للحوم لمصع اع
 عمور, لقصف 1ع مدقؤعب يأ دصع ذصقعتم مص لصف نمع

 فضموعماتع لع اذ مغصمت»ع. ةاغصمتسع لم دنع
 وندن معمعمغ !'"ةمعوجع لع !"ةصمعنصمتسع.

 كمت ءطت ممعموسمموع ءعع معصمصغ6ع لمصك اع

 عمزو, 121 ءمانزر تعاقع :6عممك أ دم "عدعمشتع 1ع

 طولعمتنمع هع ومص دصمصتصغمع 8هنعونمأ 7 1ةهينلعت

 ةماتد6 وان عمدعماب م06عواتعمدعاتع انللع طقغماتب عكا

 لمصصعم تدمع مصغر ]5 طغمتتنم ككينسع تع هان

 كمر 2 ]د 1عصع هع ذ 1" ظفمغ نست صن عوسسعمع 11 عمس

 تاع لكدص ممدماع 0 ]1 طدلععئمع هوع تودممم لعب

 همم عمامع ةمدععع لمصع رد ىمنع ممعالع هع ذصحمعت-

 ممتع. طوعمع ننألا عع 1" ءعمزعب لخدصع ةعصتقلتع تمرد
 ماعم تورم مدع غمعب ع معبصاع عم تنل ع

 هطاتوم لع تناععم لع مممعموعع مدتغ ءع ونيت اتت

 يتعمغ لع مد موقع, لع مص طتقعمانعب لع وج كحتلتكدس

 ةمصي كع دعو ةصكععتم ةمدتك مدفن ءمجعأا ع5.
 0ع م' عيغ ممتصغ نص طقفمتل ىن آه ىللتعمممطنع عاد

 دعع لب دمعت مرجع ةصئاتمالمدك لوصك هعو عيمابععو

 لدصك هعم ؟مرصحعك عطا عتسعاتك عك. ؟/عئان عا عاندعور طلقت

 ديلكممك, مدع عج مصماك, ]2 عممستاع لععةمملع لكبص
 معابمأع - عوضتع انمع ععمع ةممدم م1غع ءغاتقع هلع:

 هعمرمممتقع - ءعاع كعا !هتحصغعمسمع (جتعتعر مانسغعمتع

 لع !'هئتن تعمامتعم لعج ةعتمصم) طعهمغمع مانع ؟ءامص اعك

 مدغسصع مدعم مطمتعد لن كتطتمب لع !'ةصهفاتونع ها

 لت لعصممتدوسع. آن تاغ ءامصعع لع ععوممل

 امسودثل معومملع لع طلعت كم نعا, كتعوغ نص طالعت
 معطق لع ممادوع.

 هدكوبع كمصع آد مغصع ماهمعطع (6), اع معص-

 نع دهصطأع تمحدتللعع 3 مدعم لكئمصع ع

 مهوهمطتع هعمطع (صلتعقممسمعالع) كس كعاي ذل
 ماعم ةوددع ممك ييعععسصعمغ 1ع هددملع لع عممعمعم-

 مقممي طلعم نع !'ةصفلمعنع ءملعع اع نعا عاج ماع
 ءممقصسع لع ؟ممعنممسع#: معويدملعع هي مغلمتا-
 1مصك, عد ةوتمتسعد-ةغمتلعر ىصصع هز اذ مغامطمدع

 قب كعأ هع لع 1 نعنع ةاهتع ]2 مهن
 يعم صمملع. انو ممم وعمدعماب |'هموموت عمد صنع
 آه مدع ديم عسسع, مانع طاقم ل'ةئتمععكر
 طووز ءعمع مدع هسع (ةهرعع لع ةتتطسا عمععور عله موعتع

 صافي عانس ةامنعاسسمع مدع دم ععممص ع متكصع ىلصتعر

 ماتعتلع مدع حم لعن عد (ةسصع لع تلتكممسب هععقع
 هريمموتغ مم هيغل 'علعع لخص اعمق مع ةعمقعنعأ آغا هدد
 عا هممصممذت اعالع هقرصص غن متعب لقععدطتلتععمع 1ع مملصع
 قحع كب تععمتلب ذلك اع ممانكدعمع ق3 كممتاعت ذ لعوعصتم

 لع محم عصعمغ لكنصع ماهم. آ1 صوت د ماسك ل'هرد
 ممقتسمم دولعع ماع اع اتعطلع  لثللتعطاعت ع نبت
 طعاما 5ع اهتموعم انبع :"ءعقالقمع لع امتحصعمع, 3 !"ةص

 دافضاب دنع ةءاحتس ومع همغم دلوصع

 عمم رددعطتسع لع مجلس عمو صحا ءةمصقع لع 1

 1مم مدع لع نملك لدن متع مدت دهرج تتمتع علا لان

 (غ مدت 54 :هم6نمدر, هماتك 1'ةممءامصم ذأ

 دعماتوم هعقععل لع اذ معصعتت#. الاقتك ونبأ دهن
 همصتصسعمع انصع (عالع مةكممفمم ذصغملانتك 3 ده

 امك 3 لعم معو طتعم معاك > ةهنامنك 1

 ردفعطتمع لع دمدقتمصعع ونت مدكذع لع !"ةصمئتسمتمع

 دن معا عع تعممعممدت 1'ةصفلتوع لع هعو ةلروضعك

 طواتع ةممممءطعم ]هع ةفطع ءغ كلدصتومعب ذأ

 هممت عدكم لحصك نط ممعصتعا عهتزو, لع مدت عدعم

 معامعقمم مقصمطووودع مشع 1ع بتكطاع ها 1ةستعت-

 طاع لع 0غيججحصع لحصق نص عمت غمدعر انتع عتق عمل

 نوع هصفممطوتسودع. طوصع 1'دعع للتو مانتومع

 ةوطعر ع مثعوع مدق دعت] عمدعتتغ 1ع لعدعتس لع اه !عغمع

 نادت عغ عم زعتر صتقتك 1ع ععوؤع كيب ئدتغ ونت طفل متدعمغ

 اماتغع معلسفتتع أ ىدمن ةدعاتجل ع

 1[ صكتمتطاع تمتع له صدمت. لع مدعدلتك, اع مدعوم

 ماعم عع ]'عمعع معصغ مدع ممل دمصغ ةييفكأ 5ءاتكك
 ونع مكسممع ونعالع همصكادععمم أصم عتمدتتع

 1: وعمتعأ معمماعمع دسع مدع لتودعو زمام مدع 1ع
 مدتع, 13 ذعلر ددصك ةيتربانن ءغاممنع 0م طتعصي هم

 معع لكنت همات-

1110101 



 عد رصغمدع عصور [كمدمتعاطت تع ةمرمعأ ذم مدزتاطع

 ؟هردلمغعدع ةحدصععم ة 12 هموتمصي هد مدحمصمءطغتكدعت

 نءاسأ لع 1 خود ءغ ظمصتسامك. ط©دصق لج ماهصعطع 17,
 لع دمدمعمصسمساع عم 6و عجم ةصمومعم د عمغ

 ظصعانكم ]هانم دييسدسع اه نع لع !'عمطمع ذل نع

 طخعم معتم. عيماعج, نضع 32266006, هع ملع-

 موجصتصعت !/ادتك ع نيت ممانك 0260ءءانصع ةعأر 01

 .عومتغ ة مدمممو لب ردو اطع ل: قادطممب هج لع هعانأ

 لع ]ه مصلمئنمم لع طمصع, كعوع 1ع لعوحلم

 مطعما مونوسع لثدصع مهعمتمامع كه لع غو معاك, اح
 ععمصعستع ععمومتمتمع لثحص دصوتاطع, د مصتطتسم-

 زرع ند داوم ءا د اسفمعف. 31 !"ةاصعممعععمع
 عع دمه عمتمع مصصتسغ نص ]دصيئفوعب هذ معاتغ 5ع
  لعصفصملعم ميصخصعمغ لمصف اع ععدنع لقعمتك لع ]'ةقار

 زا رج رمح عمفمم لثمم هماض عمم اةمومعع. امصعمعع

 لوصف 1ع ادصوموعت ممصخصان مالهم لع ]'همع ظا مل زن عد
 2 كطفوصع ملك نسف آه مملصتع لين لغوتمس (لهصم هع ءهك
 تعو6 تضع مماسكع نانأ عيماتع) 1غ مدمس ءعدعتتا ل

 ععفاع ماعمتتمل تمصعكيمدع 1ع ادصودوع هد معاصغتسعر
 ند انصع عممصطتع لع ممصدعم اصموتسمتمعو. آم هحرتادع
 مدمن عنع عمتك ذعر, 1ع ممءلغع همدوسع لصف

 نمل عاتمم

 لجان مع لع قطف عال عطت [عطقتتطت
 مانعا دمتامرأنت# 6

 منغ لع ممغسسع ءممصمق]ةءور معكم معك مدع 1ع تمتع
 طوق نص طقفممسا هن لع اهصعدوعف هدتطاتقو ةععمدسمدهج

 معمغ مانع ةصفسس دعب قع علل لوصك 1ع عصتصت.
 م ميمومو لع ]2 مافصعاطع 9, [مجهتعطت مه6ءكع -
 كلوصك صمو ضم عاتعمو - نبع 52 عهتلاتع أ كانت 10114
 لع ائصععا. 11 لثغ كطعع عه كتتكعم, اع انصععتأ عع

 طمعا لع مدعو ميممتوسعد. ظافتعع ءمرصضتعات-

 ضلع 3 مدعاتع لس مهغصع ءمممعومهصلممغ نلانع

 رجوصعتعاط دلععمع ة لذ رصغتعب قدم مصقمع ! "ةهتممأ

 مانو ةعمصعع ندع اع اممم عمت, 1ع كطمصغ عيمهتت6, ءىغ
 طقصتم مهع !”ةللتوطاع.

 [ميمومع آد امصومع مهنعمعللع - قة متممود لع اج
 مدغتع ٠ و'هطومسعتعب تعا مدع عهطمتا ةنتحع ؟7ةلعاتت5

 لن طامصع عع لص ممتع 215 ميد هعتاتمرد للعم ءمانلعاتكو
 ونع دع كعوتمع ]ع تمتع لبن ههتععمعأ. (0”هوغ ة له مانلح
 وزمري لعف مناعتت5 - ماتزواسك تغك ندوات 20165 -
 ونعم معوزعممعمع عع ةملمععمسد لع 12 اةصونع

 مده عمصعلاع عم معلممتمعو عع ممكسنعاتمم لعق

 1نرسدعم زتته عتمة لتعك.
 م معنغ معمم 1ع ةالحوع لع نعو مص

 دامنععممك. طدصك ]12 ماهمعطع 10 (لهمق
 لون تعد ةمكدلل, ذصععمتعمصعمع لعع دس

 رصملعو لسنا قعد ليي لتكتمم, لعع ةءمجوط6عور مانح
 لوسو هع ممم عمتعمغ لع 1ةللتعتطاعو تعا ناقص

 0عرعملممب ءع وعععع دع لممصع هذ المع 0م معد لع
 ل6ئميسم ودعم عر مسصعم عقمسعمتونعو. صاع لع

 انكتطاع نع !"ةللتكتطاعب لع مما عمصعمع لن ععمنعب لن
 تمتع نحن كلذمع عع همموتكمصس عم اد اهصعمصغ لدصك
 دنصع مصراطتصقعمزعع. ]وع يععصماع, لدصف اذ مافصعطع
 11, انمانا تن طقكر ننح دعوت ط6ع - تسع دعنأع هتك تماتوع
 ( دعم لفصم ماسكتعاممد ممولكممعت ة] مدتطع دع
 عا قعر معامدصطع. لعب ل ءمكمسع عع لدن طعوتتمتمع ء ندتأ

 معمم رصتصع لع تعصي له دليصفعممع لقغع طاعطمتك-

 دود ممصطقع) ودع ميمنونهتعمع 1عك ممعهطأعو
 رمعاتوت تدع هند !/ادوطتعا. همم سع ونت 1ةعماتكدتغ لعد

 صمتك, لعف مصصاعو, لعم هللتفسععو. 0ع جهممعأ لع

 تيلكخسع ممرات ]دثعع دع وهلتحتع موق ]15 عمتاتمع. 0ع لاتخ
 ]3 دورتع, ”تعمع 1ع ععفاع للي تمتع ننتر د طوك 0ع له
 ماهم عع دع ةهطتاعع عد لزهانقنمع ع( كت طفت هيحغت ل

 دنع 3 ءتطععع ةسغمس لم ممم عوومتستع. '[ةمعطتاا هدد

 ممصفاعر مماتوع دمك دع عللطسععت 1ع عممجعتع

 يومامع 1مم مريطدعم لع ددص ءهيصو, لع هج ةصخخ وت

 ممتعع - اعد معطل دعس.
 0م عم معتغ ماعم عتكعسعمع لعووصعم 1!" تعا
 لعومما لكتص معدما عب عم وتتسع 1عو اههععور دك غم

 ةععتمسع ملحمغمتع لمسك دمع لعماحانمم تععقصتعي ذل

 تع طتعم ندثتل دع مععمممهتووع لفصع ينعاوانع ةصدقمع

 لع دمرح مدفعي ينأتل دع ممعمممهتودع لدصك ةعك طحتتاطعد

 ممصقدععممو. 11 زن د ]ه ةصلقكتمم لمص لع اطدعر هاتلر ءا







 نوب رك رك ممدكاطاع غم ]هون لع ممعقع هص4 ةعامكاتع اتصل تعمق 101 3
 مهقمم ذم تقلع# طمع ذك طع طيصلمسمعمغمل نسعماتمسي ةصل ذغ زك ممدعل اه
 طع هاوعيجتعي طرب طعمع مصممو قمدك هك ةرحصك ةصقأ ةلومك, اطعفع ددعاف-

 ممم مابموعم ه6 غاطع توتطاع. 1
 لمع نو تصطتتخ 3 علان الوب اطعم ئدصخصتت7غمعمسصك, (طغفع ةدصخأدتمصك المرح هع
 دعم ةريقغعسب نم ةمطعمو همع صفوف غم ةصما طع  دعتلعك هك ممتسأم بطتعاب دمع اطعامع
 نك لع ةعدطتع ادمهددوو ةعدطتع ممعصتإب هسا ظمداتع لاتعد -- ىللتومممطت“
 يطتعام زو دعت ءععص هضم معمول قمم متعطع نم ]عب طبع هطموع ةمععتلع عيمزطتع هتعمل
 ملمس زك معاك همملتعمصعل طوب د صدمت مدصلتعمب هتعمتعل هددعتك دلل ادصعاتت عقر
 قمم ماعم واطقم عه د ؟هرصح ه6 همتمم معععمدطاتصم 1لعمودصطقر طرب عمو هك ةحوطتع
 عمصطتع (طغمع ةعوتتستعع), هطعتطعم زع طع اعوتطاع هد زاا عجطاعب بباطعقا عم لع ادع زصك عدتاح
 عمر بعص جموع ص هلا لل عءقممسق ذم عجب مصت هق ذك :ءءافصو نه يعدم طهدص الع

 ءىمصقصعم هز اطعم اتصكمتسعل اطقم ءق.
 [عذك طع سمح عدمت, طع لمرصتسمسع عم ذص طعم يعصب مصغر هيطتعط اتصفلعو
 طع تعمم طغعمسم هم طخ ةمدقمل مدعمفتئمج هص4 كسك معمصتت هص ذصتقمل 0عصط عت
 ةصعر دم اصتقمل ؟عملتصع. [عذك ج مهضهتود جتطتعا قيمت ]جنعد مدح تاكا غم ةعاتقان, طولت
 همع ةعع م طع هنطعتمت طع ممعغ !عدلم طتخ ةعقحفجت م طع للتو صطعم صل اه طع

 مهتصغعم ذص هدلعم ام ةعاتعوع طثو عيممطتع كمصغ
 طع طنا قماع معصوم ععسع تعط هطتعاط مع هطوعتحم عمم ممتصنع هةصق طعفع مدهعو
 (عممطتع تتلتومممطتع), دص هيطتعط مسوغ طع ءعمدتمععل صنم ذه لزكةصعع ةفررفعام 1
 هركعج عم ةصق-راوع قع مقنع ةصفعتسمجع يم ءتلعممع طغمع ظصقت زىعاعتم دع مدتعت-
 عممع ه6 ماععمعتم] ةةرصصق (طموع هز [8فقطتل ا؟هددتعطت) بباطتعاط طنتتلل تمهد مهعادق
 ةءاهمعمل تمص طع ىيمرلعم هع 8لمطسممل آجهصعتما طع هءاعارمنعل دل ءوقستمتل ممعا
 هصق ةعمو تك. كطع مهعسم اطعسيتعءاوعد طقحع طععم عد عمعل طز ادع ةععممت ماتقاتعل ءةلح

 انجممادعم [آهمددس /[255هنل

 هع قمطعتو, فامهتصيو, هأ ععكدتسمل همت - همع
 دعيستمع صح همدقئمغلرت ةصصفالعل دمع نسحلتلعمل

 اون ةصمعط ع
 "لطم وريوععمم ذك ممغ هع ه2 ةضملمووب 0ةيتامتل
 ةيعطت ع ععمتسم] تك, (52 زمكامصععب هععمؤتةصقلاإل
 عم عمتب تيماعتمع د موونعب 2 كمصحعي ماقععم هك تقع
 دصم طماشسعوو, طبغ هنعط هللسعتهمخ ةصكافصتلإت تدم
 رهتع ذح لع ءممنصغ هغ نك (مهويمصاطيب هتطتعط
 دطتكاك ظمرحج نوم عم هنود. 1ع مووععم نأ لدعفع متصاك
 1زعي ذص طع هع طمغ سنع ىمصمغ هلل طعم ةعمقتص

 م ممم د مدتستعم 2 ءللتوممطع طعم هلمعفلال
 ربع طمحتع طع ءاعسعمام ه6 و هتلفتمع هيطتعا زك ههنق
 عم طع طمفقلع غم ةويسوقعع معممعععماملمم. اقادغ
 ةهمتصمع نم [ مدلل هعوبع قدمت اككمصدتع كمتاتكدعمد
 (0 هتلهسع ععط ذم هليئدك) محتتكت طع دصعععمعغعل تت
 جمواطعتع ممقممو لت عمعمغ ممصح طمع هطنعا
 عموعتم طع رعمممعمامغ م هك مهكاتععب 50عام ه8
 طع طصصحمص معصمخ تتغطتم مرصع - ممادوط م ذاع
 هصعؤ طبعت هدر اطعم وطماتغ طغفع معصغعكر
 نصفها ءءتصعلجب هص هعغ 0غ لتقعمعمععب هغ قطعته



 عرج ردهم 'طولععان معرب ذص فص ةعمصم عمار هأ ةاناح

 ععتصعر هل ىيصتاسول, هغ لعمتل, 5نتعالرب معملتسع ةودسدس

 نمم صمانلف مموسلغ زم ةصلتعتمع طع دناتكت لع هك دصإت

 دلعجعو دععاتموع هععاوب دععاطعاتع ماعوماتمعي معدل

 1عومارت ديطستغتمع طلص هر طعم ءم لع هتكمم هع مص

 تمصفصج وعمطاع معملتتعت طمعموصمطع هغ طع لعبمم-
 مغعل يصمد هل كوطعد هصق تطققلم تمانأل ءمصخصخت-

 متعماع طلع ؟املعممع دغ ذم رصموأ ءامع7 6.

 ]كميمتعات هررعممععم لتعم عم غارت [073ءطمادغ هممت
 ردع ندع تتمعمتمم هك ممدع وت لمص, 0 ةدعتقمعب 06

 ميسطمع (نكغ اهداع دغ طع ةصفعصتططاع هع طع معتصتمت
 ريمان نبثلا ىف طع عملو بعمعمو هعدص ةعلر طع موضع
 رصتتغعو 1غ مام د مععمسما مدعم عع اص طغقع ماع

 مومصاتع ؟ععممسأمو. 5تادغصتكع طع مما عت تنك اخ
 لنك وعمتعو هج ممصعب عزت تبملكع طولتعم, اطهلتعم ذح
 2غ مت0ع5 هغ مدتصي طعقمدتع لع اطهعلع...طمنعع ح طعملب

 2 موكمر 1ععغ ... هاطوعحتع ذص طلمصع 43 2 كيمدصقم لح
 طع مرصخ هد ممرمع جتغط 2 طاهعاع هيبص دصطعمع طغت
 دمصحفعلل هنوطغ عم طع ...هدن قع داع _ سماك :بعالتسع
 م طئلل...حصل دص طعلصغ 7212 مودع طءوتمعتعو, طفل

 رصتصتتكءانلع مودهسحتل, هضم كده اظلتلعر زنك( انلكع اطنعتم-
 علو مطوع. ظفغ لعوب ةعع طتعيمعاربمطخر ةعلعع

 13عموهستك. الا/طقغ ةنع جبع اه دمعت الاتعا هطقع لع
 مطعم اعصك زانمنلل نع ةمصتمدعات ةنخ ائلع طلقت

 لكمسجت طخ مدمتسعتسك اع عيمتتط# هغ لحنك هنعو-
 تمص غم طع مملصغ هك ؟ءياتعم, ول عءانمع لو منعوعمع
 طغعمع دص لغتك ماع هك لح مهتسع هك ه منصب طص ملعر

 هك هد ةاتكاتع ينعذاتممر هك اطع اصقوتسمتل عمت عمت

 هك كدع دنعصر هك طع لع ومهعمص هاله ]عمم ص مدت

 دعاطتعا هم ةعاتكع - جياع عموم طع نع واع محقإل مدع
 ممرس - ةلفرت» طمالك ذص تنك اةلمدمل ةصمل

 رعكمهمختنلت عم طقصل ذص طفصلت 1 ىصصمأ ت
 طع ميصلتمو 04 2 مهاتمم لص ةعأ هع لص ممعاتتإلا
 يساعد ] زمكانميفع تدزوعال هم طبتال مترععا# ةععمجلل

 ذم م لع تدلع صه - م6 2 سعت ممتع - 3

 همك 3لتومو كلم ةحصعر اهنلعط كنا

 مدت طع ةدعللع وععام د تموت هابغ ماوتلك 5ءعلمصم

 ه/ طمسعطع [غزم ممغ مموقتطاع عم لتعتع طع مدتصت-

 ذم طمس ذك انصع ه4 هرععب اماعمعع طعامصعو لاتكع هك

 ردسعأط غم غاطع معمل مرام هجم اع تمر هع صحم
 زمهغت مص. طقوس عمم مص زغ طع ممدكتطاعب طعرتمصل طنق
 مهتصاتصوعي طعونممل هلل ةعاب ف ةئعدلب م معلم طع

 رصد عتسمتتمم هغ دم داقنع معمزراع - طماتعتع ممم
 مع, طمصتعمعم طيستاتدفعل طغرت محقإت طع - تيععر#

 طرب محعتسك هك م طعسمتقانع ةصق مديصصمتمع ؟اطسستمم ه6
 ددلتنمدل كيم متدفمدت ط[مم ةممع هصوتمدع طتملع
 طغت مص دما طتق معماع هم طغعتع ةصم»ءومقطاع
 ةطصفئتسممإت مهتغمب هغ اطغعتع ةصصتعمتموتدل هك سما
 دق طعتع عمصعمسط عل ىععموجدمأطو# [طغمع هعع معمل

 طعوتصك دصق هيطغعمع ذغ مفكر طعم متكسع الك عالاك

 مدلصتتمم هدن ذك ةصخعص(غع0 اور ةعب هك الكر ذص طع معاصحقلا
 ععومسع هأ ديكر طعم عمم مم لتداتصعاتمم طعاجبععم

 هم ةصق معسل عودصعوكب ماعمتنتلع ةصق عصماتسعمور
 ءاطقمذ جمم دييعانسعت مماطتصع طبغ ه2 ؟هعاادنمم

 ةيسمصع ةصفتسمءماتموءو. مصل قدتك مدعللفتمص ذك
 جامغ ماعد هع ذك مهو عكست زغ لعامعو زصام ذاك

 هدو ممههمعتكانل مبزلل, ذاك لعوتم ام مععممعنلمغع

 عيع (طتصعر 0 معسل عما تعول طن

 اوعوادعمع 1 طقعع ةمماتعل كع ص طنمتم-

 ننعم غم يتك معمم اطعاسمعم اكاهمدتع هما

 هم زا ممعععماطب ]ص 1؟ممهتوطتا ببمعلع اع

 ةدعمس مغ ةلععم طع ؟ةمص هاد لتهلمودع طعم

 21 هد ه6 طمغط طع

 ةصم دع عورن دمع يمععتمللوب اطموع صدك هك
 مسطتع تقمع همم ادع اتت

 ك1

 هن يروموعل ص غاطع امك عوت عمممد هكوتوم معع دعب طع
 تفالتوممطرب هع محمعجتصحتكب مدنصك. اع دمع مصممو

 ن0 طوب مص دفع دصل د ؟عوع هل ةلوصك, ش ةعم وتمت"
 مطعمع طععع كعتلتكدقممك طمحع 1ع طعتع صحمتلعت
 .عوعاط هك [؟مممتعطتك معكصعك صحاطملنعم كنك ةصغعمءنآ-
 ميعمأ يعم ومع هدم مخماع مدعلكعاإب كنك ةصغعت

 دعدصتمالع معمانصععت ”1طغع مدعملتعمج هع طنع ممتنع

 .ةصصمع, طمص عع طع لعمطعمعل طوع طع صمغتمم هن

 طل ملعمتعم هك 1 طقم مدعمتهةتكارع ةمماتعل ذغ م
 لعومتطع طع بيووب ذص حسطتعاط ممملععم ةتنفط مدتسفنتم

 طمع عمتك عمللو كنك هرم د ةممطاع معولدكعع هك
 ةطوئمععمم همم طع ععمسعمتع. قلئطمسولل ىدعط ه
 طا ملعمتدع رح طع لتوععصعل طغتعر ربع ةلكم هيلغص عدو
 طع طصغتكتمم هك م تملا عععمد. امملع هغ لدغ تنتطماع
 وعمتعوب اطعمع لذ ه مدموهيتت هز هطتعل ةاذع نع

 ءعمصتعو, هضم جاطتعات عمدتصمك هرجع هو تطتصعنع هع

 لوصدصعدع 1كعمويفمت. 13ءاوتععم لع آاك/عوع ةصق طع

 اكمكك طع كتمنفصع دهم هال طع 1ع وفا طامحعب عتب

 لحلم معصتصلعع زك همغ هم 1لعمومست طبغ كدع ةعصح

 طاقصعع ها هصعر 4 ةتصمتتساةعحتسمر 2 ةهدوعتتلا طع همزإل
 هاه مرحإب - مانع كسنموتانعو هه دممعع صطتعط ذم ندع
 يعجب ةعع هك تتسم مهبعملو دع مرعوعمعع هله طقعاس
 قيمت هزز ذه مديممطتممم كدمعتل تاتصعمع مهعامإب

 3 هي ه6 ت11 015

 لكم هت عطل مدتصاتمعك ممودع هم بغرب همصغعسدل

 يمتع ةعاطفاتع نمعدتمدب كتكاتمودتكطتسو طعص
 خمس اطمغلح لع ءكوددتعمل هعغ هك قيدطتع صتقمع ذم
 قهيمط هما ةصل ممرض ع هع ه( معو عوعماولتملب

 جياطعغط عيت 1غ طع مهغقسعلتكذ هنلفسةلتكا, هع ععمرد ءابتتكا

 [غزك ه ردولاع» هك من عوبتم 1ةلعكاتمعزم اععصتك هأ ةعم-

 طعام نايعفاتممكر دك 2 (عتاموزب هك تسمو همطتمس هم

 مناع 0مع ممعمد هأ مءعمممععمف قمم تنمادأل طع نص

 مدصعءاتمد هيتنط آدةعتكطك ممعضتل) م ؟تكبملتكع

 طع معن هغ عهتلع 5ممم د همتصغت ةصق ةمصح طع



 مهموم ه6 لدع ائمعو. تدلل تئممطرب همصقاعتعاك همع
 يما ذص ةمماطعتج زغ مطهعموممطك طع صمعلأ كتم

 ماعد عمت ةيزكبمل ةامتاحات عك.
 مج موري نمل هدييكعاوعو ص ممدكعيكامد هك و اعصخ
 .ىمدطاع هغ لععمطععتمو طع بكطلع ةععورجل تسع ©

 اممم ءعولكامكت

 ره ممعمم كنك عم لعمل ذص طع 20غ
 هغ تللتو مالا

 - م تلانوسجاوت هطتعل ذك ذكعاع هلع عمل
 اجرب طع مدتصغعم" بط ذك ص طقك ةتعم

 ممهسموتسو 1[>جمهتواك ممعسك ةععملذ08

 عم طع هع هك طع ةدوسفك علت

 - رق طخ زمتمت ممعنع ءولكذعت كماتصإك
 معجسععم دع ممعسكر طع ءللتعمدصأطلل

 هس طع مولمب طع يدعصاتمل مده عت

 هل الحنك بمدتع هك هج

 3ع طع لطعمي ةعيعرمل (مرعم ذم همع. [طخقوتمع
 طمع ريمي هع لتومهدعسصطاتصو د مغ هن ايتموتحس مالك
 ممم امو يعط هع طعص هددع هلع ةصماطعت نصلك

 رمان معهما 3 داهاع هك لعتانوم.
 - نإ نو طععتص هع اع طغوتممتسيو. لص طع قع
 معويزماعمم الطع مدع زك 1توئطأرب ةصم ةزتووعمحم-
 اسم كارب معمقعتعل ص تللتوسمطتب طفلك م د
 ىوباع هيطتعات زك دم دهطعم هك غم طع ةلصتمو# ةليضتم] ع, هك
 زك طع تلاتوممطرب وصععل م كلقمع ةمعلك ذص طع
 ميممعممع 06 (طغفع ممعصخ. نع جتك مل عدا
 ةطمنال صمغ لعععتسع دتكر 5+ تللتومصانرو تعم هك د
 الصم طمتض ع عمتوعه طرت مندل كمت لعدم طللتكعو طع
 طقطتضتمأ هرلعع دصف لييسصفمب هل ءلتمع 0ع
 مدتعطع كعم دمرت طمع ع مجتعم ع عدلتصوب لع
 ةعععممجععم هميصعماك مطتعط طع ممعغ طقف همغ
 وئيعمدعل زغ مدملعم سولو للص عوع ىمدم دعت حمدا
 لزيعمع كىمعمقممدكب ذم رطمتت زغ دعمدتمغعت !دصوانتمع
 عمر ذك زصصصعلتونع هلعصتق ءداممصر ؟ععمرسمهداسع لغ
 طرب ممكتقمصتمو ذإ طءسععم طع ملعامتتدل مغ ةق
 طع دمع هغ ععمةتصو, تدلاتعمممطوب ةعطتعمعم ءدع موعاس
 زعزص زاك تحموع ملتعمل ععوضنمو - امصودوع طعدعتنل
 1دصوتدعع, كمطعل ذص فص ءصاق عمتك هك ةزللع ةسق طهعع
 ب ةصعوجمسكصو اطع ممعانع طوب ةعمصختساتانمو نمت
 زصغم ماععمع ةصغم 2 مدقكلممهذ عازب هصق يعمم عدلا
 طعس ةقتأ ةطممع. 1ةييلئاعل اطرع طع ىطقملم# تأ ذاك
 لمنطلعب طع 1ععمعع دهتلماك ةطع مومومعع هع طع افصح
 عيووع ب جمر همق تيتنتمم ص تسم4 ذص طع

 لعانعطع هع طعتع همرمو تمص
 عع نك ماتكاتع (طلق ةطصص+موعأطر انكاتتوو 25 تانك
 ممتسع هو لعموم هتمع دع لميصتصممت كلهم طقغ ] احلا
 طعم عميل لا طع ممدموحممت. لص ءممجمممتتمم

 ماع مطموع لمعمتمم ليعمعتمبع طل ةممد هدع دناع
 1م طع معجب مرو هرجع ويوم غم ةصماطعتو (؟هدتن لع
 اتمملع غم زك مداتسمو عناب مضت 2 عم4 م طخ هدتصمعات-
 1هنك لتووردم معصم طعاتمل ادع دفاع دصق لةيصعت
 نإ طفيصطو ةصق ممعامععم هم لجع محط هك هد مافصعو#
 10/طموع قرعوستم ]نع ذص (طتع مهمهطتلب كعمغط-طعدعتمو
 رعوتمس هغ ىصقتمام» طءاسءعم دع ععموهما هم
 لع معاط ةهضق طوغ هع طع ةصدهتسمم "1ع
 دمدعاع هع يلع بطم لمعو ممع تصلعحصممسمل ادع
 تناع هغ دصماطعم دنع ممع دمسهطعر طمصتعبع دعا
 ميصع يهمل غوت مدقإب طع ارت حتت دنمععو. 1ع
 عمد عقم ه6 طع هنطعت زصمعتسمسب ذك دص ةعغ 0[
 وعل يدئاه عمد. طتو ذك عاطوت بع طمال طك هع
 طعمم ممعسك, (طقك ءفالتومماطرب لنك مدمتكءااهدنذ

 وهتع نه( ىيهصحتسوك ذص اع مومسع هغ لعتم ائمع.
 1ع ند مالمو نع الصع هك [(هيععر اطغع ءمصكاتاتع-
 قمم ه6 عمم دلهدك ةصل معك. عا انك معاتكم غ0 9137
 زمتعمأ نسعماتممب صف ىنطزءعع ذغ ام ةصقلوسلك, © ه
 سيطماع هموم هم ءمصغعمفتمو عملتو ةضق
 موسع عع: طع ملععممتملم اع ممعقع ةصق طع
 كللتعمممطعس ]غزه عمدت طنك هممموتامد انطهع هاتع
 صم مهو كمدو يصععمتمو طع ةوماع هأ دع اتصع
 لعيتم طغت معمووسمصت طعتم امج - تعط ءعومعمل ه
 طع 1ظعتلعب م دع صانع ةكعمضصمت ه6 اع !كدصصع ةصخأ

 طع 1هصلت
 طع صفعصطاع هان طحتك يبمعلع هك جغ زك دسففع ان
 0 مهبعماوب مهتما مسعف م هملتصو م منعم م0عدتك
 (هرع تعممعم هك ممصسق) زب ط87وصختما. اطعم ذك د
 ليم طعم عمعمانس عع طغ مومعمصتك ءطغعصقعلابعو هع دعط-
 رمعمعم عل ص طع ىللتومماطعت ةععكاطسك ادع مهعاتإت
 نصل عر ومعو مم ةمصم 60مم مصقت 2 ؟ععممل تتسم
 هعوتعمع (طع ىلاتودماطرم), يطتعط ذك طعم زمنسعمل
 طرب هب طل ءلعيصعمع - طع ممصمومتس الط ذاك
 اتم عمم ةصق// هع ]دمهم عمم |نملع ح م جلع نص اطذتك

 هسمسمع هم زم عدتصيو مرساطتسم مدت.
 ]م هلل ةطتخر طوصتصتعطط موعاتتإت معامتصك لق للعم
 ثردحزب لاك هوم ةمهععت 1غ زج 1مكهتطعل تمعاارت هك ذغ ذك.
 ظنع زاك مدعم (ةومتكتتسي هسق دليصتقع) ذك هلك
 عام نعل اون ح مم عمو هل دع عتعسوم هتطتعط ذك
 تلاتومماطجر ةصق دلكم طرت 2 لتعمل طقصما, طع همن هك
 دع ةمهرمجعم [طغع تالتوماور هطتعط ذك ذصكمتتعمل

 ادب بع لكبظع ةمتاعر ذك مما (ه5 ذك هكعم ةتمصمدعل)
 لععميفتمم كمصامربع4ل م دله زك ةمجعك ه4
 ةيمطعوونعك م طع ممعتس هس ذاق ءممععمع آه جمس
 ةسسعمتعتموع طع عممصطتع ةرردعع ةععمولتمع 15 ةض
 ةعفاطعاتع ميموعم غم 1معال (معووععم ممققمو طم
 مدتمامو) , ذغ معومتصم طع عممردعاص» هز طع ةصخوتل
 مفتت طع ةضاتعساهكهمص هلع ةدمعمإل طع ةدكه ماتم
 دصق لتوووكواتمرع ه6 ذه كعتومك, طع ءطوعطمت ةصق



 يك عمدبعم طعم ءاسعوب مج جحعغعمللوب ةعدعط طعصت

 دءاوعمب قعمطتع دصتقمج, طسصتع, نقسحوطب ةلتكمدمستع

 دتصحتاو عي هغ ماععموعو مارب همم 10عموممطجر مات

 عمد ةيعطتغععمتمعب طمدح طع احععممتت ةص 2اعطعصتإت

 هع هسسطعمو هضم 1عممعون 2 عد اص 2 مامللت

 ةتهمممعل نعم 2 دانات- عما هننمهعم هرج كغ.

 1[عمصقتلم كم التسع صفلع نع هك د هدتصمب اه

 المس لدع ميموععتبع ضفاف صصفكتمم هل طلع
 مهتصتتموي ه2 طلك مدتصكتصعك. الطعم 2 طعوسعكل

 ىمصتعتج امها دغ اطعمذعأك اص ج متم ةاطقت ك0ع5

 داع ةءع2 ره داعاعاج !مع جه مدتصاتسع# كل انهن

 مص هصع عع م ةسمالعم -- زبكأ غم [مءبج هر طق

 هع مدع هل ءلذع طهلرت# خم هصموسأتمد# ...

 ربع طع ععامتودسع ه6 صوتحتمو اصرصمذعك هم

 طع ةرتاتكأ الع دعععموزاوب هأ لممحستمو هصل صتاتمم ذم
 ,ىم طمع اع اطصقوم هلل دومعم» اع هتوطع
 وبدت ممنصل ببطعم طع مصممع زد معامغعل.17طعص هدع
 مممجللو مغ 1؟مدحتعطت زك !ععمطمصسلعل هصق طمغ طع
 رصتكغ دمتغع طع قةسطتع دلمطمطعع ذص طلح هند

 طحفصمعم همع رصتواطغع هصغ رممعع اند عدو نعام لما ع-

 معصم هل ووسع هضم هكر عت آعقب ءقعطعت

 ومع صمغ طعم ماحرت هع صتضمتو ذص طع ةعطتع دامطق»
 طمع دع طتعط ذك تعمم ةمصد تكعطغ غم 1ع. 8دغ طتخ
 ماعععمجغعسع هرمموتغمم دستأ] طع معلمعموعل ذص
 1كمموتعطتك مويمستصسوو طزع طع ععمعمعمع طحمانع-

 معمغ هك طع ععممسسع 0م ج مامعع هغ تسعي طع رتععو
 ةمردعل مدعو ذه هرجع لتتعلم هدد ععستعو ص ةصمغأاتح

 ع 0صعع مملسععمب طع طقوم نعانعسعو هلل طق لتععع-
 .ةمصمق. الا طمع ؟هندك 1عوتاناع احععمدسعت اللعوتطالع, هصعا طع
 ا1ءعنئاماع 1للععتطاعر دك ذك طنح اع موتمرج يعم برت صحا
 لو هغ جوويصمحعمجت, ظلمغ دج طع 1عمكع ةتعرت كل

 ياعم دسع ءمصكتمعم ءطهغ يعجب يمل ذو ج متتصمتت-

 ةصحفوع :ء0ععنصع ةئعاغ هم هعطعع سميسكب لع ذك د
 معمعواج مم مم هك مطعم عصفت هش هاطعت ؟مهزكلكر اعدك

 4 حميعاطعهاتمم هن لع مطمصعتسعو هز هاطتعاط ذغ ذك

 عميصيصموعل. "15 طع لنك هيمرحل هرج ه مةععر هده هش عاضع

 رمادغعب مدعدسك هرتعساتميو ذغ ةععورسلتسع انه ة5نهدع

 زرصدفئتسمماإل ععمويممطتعمل مملصغ آعغ نك حسسصتع اطلق

1 

 2مغ هك هرتعمأ همت

 قه ممعاتت قنق 2عالعتت طع نعم لنعمل ءعدعتلإت هك لع

 ذك. [غ ذك د ممهلقمس ذص ءصدععي 2 مهلصدطأاع دحمصتعتتك,

 رسدقت اعل طرب ةص ةاحووياحعع ةصق بءاتتعاوب اناهعاع اللاحم
 رمل ةممعفتك, ةذغ دصهطعو ذلكعلال ذصلم هم يماعتع
 دموع. 0دعع هلت نص طقصع 214, هيانتعاب معمل
 هأ طاممل) كمعو هتنن مهتصغمم زصفتعمتع ه معمم
 لطع معاوعصت طع هازوعو ذك طمع انعم طفءاتسل
 طع ع6 هك صوئحتتاصع طع معدهتسك هآ هس ةصاتتع

10810101 
 مععموجلتسع ام انو دصحازبو زكر دع مهعس معملعمع

 1كمودت ءاطت طقم دعم طمع طتك لوم ذك 2 مرضت هك ماع

 موممطب ذم طونصغ 71, م تدمتماعت د مطمص هتعط

 ردتكعل ةعصخر طماةنصع د معمرمهدتب 2 معصم يطتعاط ةعاك

 هك 2 ؟ريصحطوا طمع طولعوةمتمس جعصصعل معولكمصصعع العكر
 هلع هاوعيجعم هدم ةملععل كتكعععم طع ةتيصدماتغع

 دمت ععمتع هغ طع طمقوب لع مرصد هغ طع 80ءعووتت

 17/ع سنواع لل طعم مص ةصفصمءصطموءو. نع

 ببطماع دصحصموممتس لك ةص ةمفتسم»#صطموتك. "نع

 موتصغعمع لمعع صمغ اعصمكج ادع (تانصعدع !ةصعاددجعز 10

 طتصت دع 15  لطفصل هغ ءللتوممماوب# هك اصفعتسمعإت

 طقم عر, هم ءءانعسع دتوي تأ اطنخ ةعلتصما هعاعصتمس

 تمص '1طنم زك طع وقع بتعب تعصب اطصيبدوع بع لم

 صمغ اطصموب اطمغ جياطتعاطب طعفتل ةضل/و» دععمر معاتعت

 دعاعوو زمصحصتصوعك هد هاد ذصقئتسو 0م.

 طلو زك يطرب طع مهمصموعمدر ؟لاعوتطلع همم
 تمتص( عالتوتطاع م ع مدتمغعع 1؟ميصتعطتب ذك
 طع هممدعاتمم هأ 0غادعمعمك. 1( بع ةعععمأ
 طمع كعمهصعتممب ذك هلكم ه لتتعلم ةصفتصكتع عم تانن'
 طعمموك, طع تمتع (قطعع عصمت هع صععممل)
 هباحتعاط دعموتسععم بك ةمصص هيتعو عا عور هيطقعاط عمر عصصك
 طع عطرخطمدك هك هرتع صموع اصمم لعصر طعص

 دبع ص ندمع لص طع مممموتمتت طمغط طع هلع
 قم 2هلعوقمع همم طع ةعمومم مص ةماخ 1212,
 منصفا هما صف عتسمعتع ممدسع» !ط1هد» ككع
 مميسمإت طع لتدكعممبو هعم معمماع هضم طع تيجعص

 معع هك اطعتع وم تصمد تعععرم+ اطصصسوط 4 ةععموس

 ءممطوت هم طغت معولوتمصعع تع زرم ءطع عدا ةصق قم طع
 انني

 علمعقعع طع ةطوعمعع هع ممصحعم. طمع هنطتعط
 همسعف زك طع هرتعس معمم هك وتفسير هك ككعصخ, طع

 رصفصم ععمتغعمغ هغ زمعطموغع (معصك. ل كوصتع لك

 عدم: 1غذك غم طع تتهععل ذص هلا زنك دععصهمتم هع تلا ءعس
 ةطتلتمب دجاطتعال دعدعرما هيد ةصغععامرم ظوصمعب نعنع عل لع

 زك طع ةصغعمالعع هذ نعمك, هك اند علنتكت عيدك. 110107610 6لج

 زا زك عمانعمعمل احزن دمع ضنلعت, لموع هك طع انصع هضم

 اق تعمم [اطنك قعمدنع مدماتلتكعو لع ةسمتسغع هك

 عمفتجر هندتلفطأاع لص بع ععمفتعم هس ضعت
 ياتتعاب .كدفموعم ةععمسلتمع عم طع زموومتسعمم
 هم ييتسقمس هع يعط مم عدسعمم طع لعلم
 رعوزمنءرتك طع ةءلوصتمإ1م ورب ه6 دع ععواتتعب ذاك

 معي عمدا عصب طع ةعانصانصعامتع هغ ادع ىعداتلع

 السم

 ظدبع ةحنك طوسصعر هنطتعل ودصتععسسعو طع زعمه
 دلكمس هس اع طمصعتمصمعمم هأ رلوصتر لك (هك بع
 طقم رععم) ادع مءوتلدعسو مدعو طع متمممعتمتست

 مم هطتعا هب بع هعمصم عج. [غ زك طع 6كغ اطتصو

 دورمتعل هج طع ماهنع ها ردك هتصع ذص اطع ةعاتكاو

 دمتلتم. "15 ظنك لمصتصممغ دتوعم هد ىطماع مصعع هغ

 وعدت ماموتعمأ ؟ةععمو مرصع م معامنع طعصفعلاب عب



 رجومجتوطك ممماعإت طعامموم غم ذك نصدر 6 ع
 زصك1 بعصعمو هيطتعاج امد طدعلع دصق هيغل ذص لع مت
 لع سصمعمم آ[عوغ هصل عمد مئات 1100 ع
 مومو همس طاف هلمدواكا عم !اعتسلم. الع طمع
 ةلطعملو ممععل طع ادع موعؤصب هع اجوحستوا ةصق طع
 معصم هز كميمتعطت همم معلمنعولل طمع طرت ةصفلمو# اقع
 طرب مضلل ءاتكتمت ءاذع ممعتك هع تعبعت معمم
 معمم ءارب 25 ءاطعإت هك مودع اك هذ اطعم ةنع ةهنهع-
 ةرمعم عز ءمععلب ؟مرمعاتسعو 1هسعور ماتت علب طابع
 ةاومرو تدمع صصدعلب مممعاجم عل طن مزععمدتمأ
 مهكم وعاء ا/ع دمع مصدوم طعصبر تيتا ادع كوم
 معو هومر هس تدوجمتتمل نعجن هيطتعا دعا طعاضدع انك د
 عمرمع سيطتعاج زك ومتغع هاطعم 1انع ممتصع ةعطتعمع5 الذع

 زمعمعمص هن للتوممارب - هانعط ذك د هعئاتسك
 رت مرو ب طبع ةععمسلل صو ؟0 2 ةمععتعك ه5 تمرح اطت-
 مهقممب 4 دتسععتسع ه4 اههرودموعت هيطتعط ممعمللك ع
 ماسمل مم هلل هونععب لمع نامت مصعطقبح ه6 ةولدلل-
 جلعممع طعوسععم ممعصم صل ملصتب امتع د مرستما عام

 1ععمررك نان 011
 م طك ةهيلتو لدع مدلصتعع ةاعععطعم هدنع دع
 مممدمجتم هم اطعم ةيصقاعم ذع م عمع [غ ل5
 طع هصاوت امس ص لجع يصمد قمح ةييطتعا طقق
 ذاك هعتوتص ذم ه ءلكعاعطب هلل طع هاطعم ءاعصتعمعو هع
 هل ع6 رحم دلور لرد هع 0انك نيت عصام عمك. 1ع
 ملمع دمتم قتمععتلوب هس طع دافع 1غ زذ هم
 ةيموعست اوت متواوت رممعءعمور لصمع زغ ذك ةطصصموةلطأع ام
 دمع ةصرباطتمو يععمع طرب دعاتمو هعمل ديتعط 2
 ليوعمعمع مامعب 1غ مملع ةطبصع ريعمسم هك مععمفلابث
 بيورلع م يصحب هيغوم تويمماتك هص نصلعمملتصع. م3
 بع طقوم دمعمب طع صهيضتتعم ءماتأل تدفع مماطتس
 ادم زك دسطتت تك يستحم ديتةمو همم طع لعوتومك
 تاضتنمو هعمدصل طع ممصموتممم طقم صم ككل
 يتعلم تكيعصت عامصمعب طع بع هر طع نانوعتحف ذك
 لموت هيد عم طع مع لص ه دعمقعر طغتع زك نم 610
 يعج لتصع ذك 50014 دع ةلهصك ةسمل سحط] عانت.

 هادم لا ءعئطاع ييهععاطعو هونغ طع همت.
 طقأ امكع دمع عما زك ذصهلعومدتف 1م طع 1ع
 نمر ممعتمك ذك هم أ[مفتسكتع هزلي طع ذمغعدكاتعع
 طع عم طع 1عععع صل ز معاك ص زاك لقاك هدر اص
 زاك ةعاتمص, يعم ذص زاك لعماموصدعمع طعم ] هس
 تصلكم دمع هدلرت هغ ادع ةمدععع طعصشمعم 1ع عاقب
 طقغ هأ لطف ةعتسع دمت ييطتعاط ةصتصمتمو هلا عك
 طرب كعمدتصع طغتع جموصاتتع مهععمقملب دعت ءهصوعتح
 نون مع هميصتاطتصمةمص. [طدع تهزم ذك طمع مماطتسإور 1غ ذك
 2 ؟هتطوعصغ مصغمانت 1غذك طمع مدع بطعم اطع راعم-
 ذملع هع طع انصع - زاك لعممزدعمعتك - ةصم اطع
 لعومعع هعزس لعصعتمب (هطتعاب هعلعو مس متسع نه
 معص قعممطتلدعك ذئعاك دمل دععصتك 1م همصقاتسع
 ة1ئعاك تود ام ةمصتتل 1ئعاك دج ه معدملع هك ذك لات

 زص 1اهعدمد ل15 لل عيد مطوب ذك د ععدمتسل صم ءصعمغ
 رقه عع دوافع هصق طع هطععممع هك 1دويحجتوطك
 ممعاتوت هع نمسك ممم رت د ماممرتمل صعمعع دمك
 ةييارعم طع تعدفتموت هغ ج مدلصععم كداعتك ذصكم د
 مما, هيض ةطقع مهما ذه هرجع تنطق هكلعس طلع هنن م
 هم ملغم ةصق هجمت عمدعل معمصإعب طغص زغ ةاهضلك 25
 دورت هز هلمتمو ذم طع ربهم هك داومحأتتع هممت
 مولوماتمع ... ظحتع ذغ زك معععومبوب عم مصلعم هرج اطقو

 رحنا هلل ةماتكاتع 107...
 ]وعانع ةمدعع زج طعم رع كمتنعمسعم ادت 2 جعداانعل
 نأ ةعؤ طع معلب د مابم(مويممط هه مدلسكب ه5 2
 اكصعر جه معوعسملب ه لعمار ه ماهم 3 يتلا. الطمع
 ءعئمعلع طعممتوعو ذم مدعدلاعا تعط
 رسما: كتدص ععمسصععلب مهلصغعمو ص ةيدصأإل 10 1معلك
 ممصخاحت ميو طع انموتكاتع هوم ذصغم ماعامستما ةمدعع
 جععمرلتمعو ذم ذك مماربعدصطإل ذك ععفسسعق, 1ك
 ءماحسوب 15 مطوتعطمم. طع مغ موعفع ذك ةصمااع

 معمم 5 (طنم عهصخلمء مصر عنك ممازتع مطاط
 طلتك تمصيلحانمم ىص طع لعسممخمععل ص اطع
 ععمذسم] معا ونتلع ةمدعع ؟هدص طع مادوت هك مصتضمو.
 عمر زمو مصمم طماط دمصتع ماتم مصنع (/8# 1, 3,
 11) هم ععوتم ةععالممك ه6 هعادعتو ةعع لميصتصم عع
 اجرت ه فتم مم عيسعمك هنن رهغطعت د ويقلل عطتعاط كنت
 كمم ةطمنع د معوولمعمموب دلومي ةمصعاتمتع5 (مك ذخغ
 ىعع) عدمت موزع مص يتغطتم طرب هنعصتصو ذغ هد ذاك
 ميلك ]1م طملمغ 23, 2 اهنوع طاقعلع ةممغ جاطومعطو طع
 ذمقصتمت ه6 ع بطمتلب ىسفتصو ذغ غم 1موع زئعاك ذص
 طع هتعطع ذص بءابعاوب طامعاعمعمو, ادع 'اناهعلع قاتلت 25
 لكميمتعطت ءءالك نو. ه طادعلع دحص هيطتعاب لستم عكر
 د اهتمل هم ىداقع ءءتروع يطتعط مدهلعو طع هطمتل
 ةيزطبقنعب ةمماع طمرب زغ ميممعاو زاك تكل ةمدعع
 ةصتصوتسو ىممح ادع هتوطع دع مدح عمم معإ آم
 لحلو مهعصم (1ةنعمب !هدبع دع)ر ةطقك تنال نإ ]نبع طه دع
 لطب مع طع دعمي ذك ميقصحمم لون لامع ماعل ام طع 1ع
 امير م نع قعوتوم. "مر هيطمصح ذك 2 ممعصت ذص تقلع

 لعمان معلت لمح ىم زغ ممم لع دتمممتا 0ع ذاك كنك
 ماممعل لعوتسيب طرب دعموصتمع زمعلك ةمرص ذاك هدعنص
 ةمغعصمأ اهكر هع يمتغا ذم ةصيصاوولع درعع متم 0ع

 دنمزرم امر طع مدموعت5 هك 2 معنمأ نات 0لتر
 يماموزممت 1ع زك طعاصسععم (طتع ادا مدلمس ةمم طلو
 نيراموتمم طمع اع سيطتلتسو ه6 عع انصعك 1ك

 تمور عل
 اطنخ موعصت ةمعمام تأ طسصصعل !هع.. ةطغ
 وجسم هك [دتوصعتكطا ممعاب زك (طقع ه6 58م ال6256 ةك
 زعقم بللعلب طبع ذغ طمح 2 ةععلمس ويطتعا زؤ مصح
 ةضصتلرب نصقعع ممغمإ. عع 7ءتكك يمصتعولي طاقغ
 يعمع ياتتعط زك ةلسموبو معوتلمععل طرب د طم
 ممم... لطفع ذك هم ىمزت ةععمولتمق 6 20ج صحتق-

 ودرب طعس معد معملتسو هس كدقصغامو.

 6ع



 ءمرتععمهرملك نم طع ممعمج هل طمع ذص طولععامتر

 طع متمصموتسد طقم 2 مرصت ليوم غمدس لحع ةيدطتع

 ةلمطقطءعب طبع 2 ؟معصخ نهمخشتاعل ةععموملتسو م
 ةميصع 1لعموضسمطتعمأا قلععدست. توصخعونعمالإل, طلع

 عمم معاعج ام مم لععدصتممطاع ةهتمان كاطعم ذص

 معمرصك هذ 1لعدقمب هم لت عمعع. اك ةلمطقطعام عم
 عمصخاتمع ربعغ ةصماطع 16 صتطقغع لمعم تح طئصت

 ةعدص معامل 15 سامع طمدوطغع طمع مصنعصطغع طع مص
 .ءولعل ذص طع دلعهم# عع بك هصعع هجمت هلل طع

 ويعفاتمر» م معوزلع تعط (طموع !هرووعععم ]هصع

 عيموعو, ؟مرمبعم كامملتمع توصف عملارب تعمم

 طعفضصمو ءادعتع دعهعم. طع اعمعع مسسدلطعو ذم

 رص علتدنع 1هييتطتاتت ذم ندعم عم مامرت ستط طع
 مماتم» ه6 كيحابعر» - طع فلتكممسب اع معمم, طع

 عدصعع ةرصطماتكمج هك تناصتععر طع ذعغ ديععل, منمكصعر

 هع مممسامت ذك همع ةعععرما اع ممنمص ةطمغ (طنك نعت
 ممتنع طئصحمءطرب هعد ععاتوتماتك كدلتكد نمد هضم لو
 طعمامورب ذك معوعمتعمبمع4 طإن لدع مدلصاعم ذم ه
 مماربومطوب دساطتعمط مدنعطع سعال طع هعدوعتدععل سلعط
 ظوطعلي طعسمععل طز د ىنط_ عع ظنوصح تبطتعاج  ععق-
 دوف زك اهمصعطعل.'1طغمم انغعأاع دوتهتعو, طغعدع نعلفصح

 عام, تمدفعن, دجتتاك, هةموو, ءقعوععمل 20025,
 ةعورمطو: ه ؟مععتعم هز لتعميم - ه ملتهسفس هطتعاتر
 عما ع علي ذم دم تتدرب زياعالك ه صمعتع هملع بطتعات
 .هدمع مدتوطغ !هماع ان ذم ةععوصع معاعتنعجعع تمتنع. 1

 لمعي صمغ تعلق هرب اتصل ه6 دنع هر لت اصهات مدت هذع

 يزل بع صم ةيصعقمص طبع ةطقغ هل دع دنت
 ”لطع مصغعتغ ه6 دع :هععع لع ملتكصتمتتب لمعو دمع

 لعمعصل هرج طع كععماطعتمع هك دص عماعتع ءولعر
 هد صتاطتغع محفعتع هع اطاهعلع قمتم. !"ادع طامعاع ةح
 طع سطتغع طعم طقم لحعتع طعاصع ةماعأرب ص طغت
 طلععموتمل امهلسعب ذم نطعتم رصد عملماك ؟ندعاتممتمإك
 ب عطتعاب قص معمم ءاععو طع ةصقاربوعلب آغ ذك
 اطر عا ورع دعو عمودرل اه 7ع ؟ طع يتوددل معامعممس
 قطنم طعصععم مقعتع هتفقمع دصم ذه ةرسصطماتعمدت
 طغمع زغ زك صمغ دع ادانعع ببطتعلطل لعفعصصتصعع طع
 مممصصخعج طبع لدع اصفر طع لج ضجر انطق عط متم لدت عع

 طع ةعاتساوب هأ طع ةهمعع طع ممتع طع مهلصعمو

 اممم طع مرملن عمم هك ةصموتسموب ؟هعصحمر طع

 رصمدع زغ لتكدعستصسهععو لع لاعوتطاع ل10 انمعمت هرعع
 وص تصمت عدك ءاذع معو ه6 زا لتومرحلعم هسا لع
 مزمل هيطنعاط دمع ىدعماتمل م اع مصفتصتععمم هغ

 زك هركلعتج ةررصسصعاسإل ةصم ةونتاتطوقتتصت.

 آم هني مم وق مدكر [؟مددتعطت طقف مماعم هل

 ادع معاه ممعطتم هك طول ععلصع نه طع دععلرتصس مص

 مععتمم ستغط ظكصغ 6#. دل ىتمعب د ممعصت, 2 نمعلل

 له سطتعا زم 1معاك دمعمعل ةمع سبع لعملاتسع طعم تنط

 وبعغ ةصمغطعم محرتوم عمال مملتعمم# 1 لم ممع طتصلع ؟ه.

 1كميدتعطت زك هعمتصلو مدعصتصع هه ةمداح_[كمسنع

 طاع لتمعءممصدو. طع متل دةععمستمدصتعم ماعدتصتاع
 طرب كلت لنص 1.

 ”لاطع ةفطتلتصوب طع دهتلمطتسمل ويتدلتمت هم طع

 صمم موسم دعو ل كامات عمتتعر طاتغ هك ذع لمعم ده
 طتك لعمئمطت اندد قمرر - [عمجععم ماعدتغتلع ةصل عع

 مال, طعصسععم طع ]عوتطاع ةصق طع ةالعوتطاعب طع
 ممعمس دصعأ طع ههصقام مص ىطتعط مدصتلعاك ذعذص لع
 عموكا مو ل وععصك ام ذصضملمعع 2 ءةملعمعإ اه

 زممممصمتتم '[طع مدعكتمص ه2 لع نعم ةصق لع

 زمععمممتوم. 1غ مدهون طع طمع هع فص هيدلرب معولتوع ذك

 ترص ةعطتععمحعمع اطعموععمج لع ائصدتغ ه2 اع

 ممممصممت هما ءطغ زععجقتمصمقلب ذم لمعومتنسع هغساطمع ذك

 صصص هدكتطاع هدم زغ م ةعطتعمع.1طع لموت نأ ىعواتاب-
 زوت هع هرحعم غم طع لعمطعتعم طمس دع طقعاع
 ءمسسقتت [طع عع طف اص لنك مجمع غاذع طدعاع هنصح
 كب ذطمتلل اطعدع طع مهصع نأ طولعوعمع حام نعدخ

 طع مهمين ةعفاطععءعهللوب -- طمع زك هاطمغع صفت عمم
 ع دنلعتسم هسا لتكمكعماممم» ه6 طع قلع
 وعرب انيسع لع طوعإع يصب للك هج فص ةعاقكطع
 زك معونتممل غم ةمععتاإب لع ادد هع طنو ةسعتص عادل
 انمص نم طع هصصقستئعمطاع معملتع كدعط 2 مطعم

 معععوهياإب اصعماعو ييعواتممخ هغومياتكع همم عورتا
 60ه لهون طع ةياتكاتع هنسلدقممع هغو موعمم ءصغمتلك
 4 محفز هدر نعم هم مدت عمكع, مماتة عمل لععاولمص قت
 ماتسمع: تيبم مدتدللعا تعمرععوتممو هع ع ساللب

 دياطتعا هعءعوسمتلوب طصصتمووع هم عمعط هعطغت
 طع زلعصتاتاوب هل لع لوم ذك همصكامصدعلب

 ممصتساعل, لثكمافمعل, دك ذك ىعمب سمع
 ل1 نننعمعل طرب دم تقلع دست ءطقو دنع
 ذم, طلتك عممصع هيمصل عمو طعصععم طع معدل هيف
 طع ذصفجتمممإل اع تقلع مسوغ وعلم م 0عطعت
 ادع كصعتئتمع دكعمح دصق امصجاتدوعف يطتعطب جباطعتت
 جيصن طع مدقإت طغر ةععموتموضإب طع قعود ه
 طقم ةةوصمتكم. قةصعأ ةطعمع كيدطغعتم ع طع مممءعق5 هل
 هدصخامءصصمغمم (1هماع هومتص هغ طعلصع 5#) ص اع

 دععم عم عوتتع 2 دههصعع ةصعومتت, طع (طقعملك هك

 دمطتعط (معملتمعر هدمتعسو) هع مدملع نم ها جب كلتمم

 هتف همم ءللتسو 1ع, طتعط ةعع (طعصمعأاعو

 طم ةصك مص عل, ممو# ةصاكنعلب مم دمهترئطغ - ص

 داتعأط 3 دوت طقغ 2 ععفانتع هذ ذصغعمسعوتألتع ةهتلنكأ

 مصصع طعمومعم لع ةعع هك صعملتصع ةصق ءطقأا أع
 لععمةتصع. 1غ زك دصفععل 2 نعممتدي نك لععوتس ذم
 دييطتعط طع مدتصغعم هحتعاع دنعععع0 ذص هانؤعحتسي

 موتتمل دليصك ةمتصعتمسع اني, دنطعمع ملعاموهستقر

 معمفتسمك, هم كمطغعتك همنلل دحوصس ةصل لمصمم

 ةنجل طع لتكدعمدتصمغ عل. قى مدمعتع كتمءغ
 هلا 2 دءعمقتعتم هع ةسسافعمدب ءانع ممصمجمتلب
 عطتعاج 15 دع ءمزتإت هك د ءموبب لدع ةردطتع هتاتموك

 طعمع 2 دتتماءسمل مماعععمعع. ]1م طمع 6#, تبطتعط



 هلآ طع ءةمعبوتعك هع شطع هما هأ مدتصغتس8.
 محلك طتلت وع سصمسلل طع  قلعوعط. طدمملتكعب
 منمودتمو همم 11لل, دك مدتصاعل طرت 13هدعاتر نع لاتكع
 2ك 5ءاتلع هك هصرب ةصحخؤئاممم همدخاان عالم. "1ع
 ييعداتول مدصعم طدعلع عم مدمن دم ممععما طوب طع
 المعتصم لدتك فمع جتنطممع عادل ةنصوحدت 0 ءككع
 مع تمرنآول وموت طفغ طغمتعو طغمع طقك طق دعهضتك 0

 دم ةعداطعأتع ننعفاتم).
 1م طع ائصعم هز طع 1عععتج هلآ اتصلو هذ ع ممعد عدل
 قمم درع مووعتطلع: مدار عصمطتن ههفيسلتكاب ءاتلعس-
 جاتو طع التمعن 2 عممجت مق مدمأ ممتمغ ص دع ةصدعع هك

 عمعروو -- زاك مماماتك
 1م 1؟هرمت كت مدتصغمور متع هع عمل هذال قع
 همت ممدعتطاع ةجمععو هع اتصعت ع معدل ةيوتلل, طع
 ماعم ويمصت, طع ةطفصم هك لدغ طعوس صك, طع طعماتهتتل
 رصفوتعمل ععمسص عجب طع فلتكسمم. مه ءدعس عجصتق ه5
 دعمك, هك ععفمتتمأ ممهمسعم. اص طلق ماا لق دع
 اهصعممعميع ودمتتمب هغ لع 1عمعع هيطتعط مما ع
 لع ةوسسمعتجع عمرمععداماتمدب طمغ معطعم ذللست-
 نمنع طع هطعم [6 ططعرم اع لل سكهه ممر ع ذو هلكندإلو
 دص ةعع هك للسزككمصت طع اهعنعع لتساعد ذمعاك ةنكعحر
 معز لحما ممججو, ةععمرلتمرج م طع ذصصلوع هصل مممزتنا-
 مص هغ لع الصعب قع ةدمص هك طع ععفضتتما انمع

 رعم زك ممههعو زع هرتعمنم 1هعلك ذص'
 "طع هصماوتو ع ةصتونعل طرت طعوع معصع هتلا

 لتمععني طع معمجعمععم ام كقكوتع ةعفاح دصق
 تنلفبعب مغ طتك ممعهعمعم زك دصقفعاعل زن تمععم هأ'

 ممزصتلمع هتاطتعب هل عمعدمملل ذصعم (ةهم عت 1
 عانق كمت, هع لع دععطمعم]هورب هك سرتقمع قمح طع
 :نويردرتا» م طع معصهاتم» هك طع ةلمطماءع طع
 0 1مم 1طن طتوغمرت كوب زج زمعلعو ءمالععنمص
 نأ دقق قم انصعو, طصصحعمغر د عمتصع هك مومن صحم. ىلآ
 نع ص وعم هلل يع ءمص معمل ةعع طع نهععو تيطتعاط

 عم
 1مغ بك ميسكانع طع دممم هك طع انمع ه5 8ع5-
 ةمسع. طع طيصمر 1ع تم ةصعر ص طع موكا ذك ةط
 ةمكتمغممم زم طع قم ومممازت هك ندع 111611101 ع
 طع معمر هؤم المع جيطتعاط معامتسم طع دعت 0

 طع ذصتق جلت 5
 ]عمرمت كحز معونعمععك غطتو مع ذصغم اتسع ةلتم 2غ
 همعع طلو ععمصككتغحامم ظملم ذاجعأك دفع ام طعع
 دعتخط طول عينصع ةصم ذغئ ةصتصمص ل. طجب# "ل اهجع طع
 ةيموفع همم ممعاتع ؟هتصقمعمصك هك د مهغتمد 15 اه
 عزم 2 مور طع طعمصمت ه6 مصسي ام 2 طافصتعر 2
 لمصر هضم 2 5منع تبطتعط ءمسصووتمع ع زلعصاتمت هك
 م معمم 3نغ طول عماتصع ذك تصوم زموتمغ علي نهرتانعدة عكر
 وعموم عل ص دع ددقرم طمتط هؤ معملتمت هس هك ةصتقف-
 زصهتمم. 8ءعمانكع طع طولعةمتمم معمراع طقعع

 طععمرسع 2 مدعم ذص مم ؟تماعمع ةصل مسعل عمتك

 هع

 ةيععطة عماله هز دع وعم. 17طقغ لقمععاك طقك ءمصح
 تعم زك ممار طم عنج ج عمرهم عمت هغ ةضصفلم و
 هع م مدقختم طمع 1 طتغ ح مصممات نمد هل طع مدكأ 2
 ندصخافممم هؤ هءتونصك هصق 1ةعماتاج طسمانوط طع
 1م هع ادع انمعب ذم رص عقم وج ذك مكومصس لع ذك طقك
 مصصم_هلئارت هتانتعط ذك طهعم ذص طع ءطرتغابمق هك طع
 سمعت سمعت ممطر ةصقف مطتعط طصصصتماك هد طعدع
 ةمويمستموم طغت طتكامع عم رع طك ] دعم طع
 ةماعصمم لعفاتموب هد معمزتاو طعصمعت هضم ةصص»6-
 ممتع هس يعدرممعادنع4 لجصعأب هس طعسمم معاك
 (ويدنخ هلع مايقعإلا حيلممو" تيصامتغ), هممتمتمع هم
 1وموعم ةععمرلتصو غم صععةردطمتس ه6 طع لت»تمع طع
 ةصوعاتع جمل اع لعسممتمع اللطعم طع ننلع ةمعو

 نجع طابقع هع طع اكرم زغ ذك 2 طابع دمتصعل يتغاط معمل
 تيوع ديعطعم زم طع دهتسصع ماععع (طمصغ 6#) ادع
 مهلصقمم ةيدرعممك نه طغ همهم هد ادع
 مووتد هد اههلنةمصمل خعمط ىماموهصاإل
 نأ طع ءاوج طع لمعي ممع عموعوعمع ذه مجموع هلط
 ةطوماستع ملعاتمج جاعطمسوا ادع ةصفلمورب طععسععم
 طع رصفرح هصقأ ع طغضتعمو مضاتصمعو غم ضعت

 ]هماع هع ةطعمم ممعلملل ل مصقر دامه لصق, 5
 طع معمصامو هلع طع ةلعزت دم ءلدع عمتط تعمم طع
 طرصط هم معو ديمدتلل. ةيآمدع مرهعاقعلتلب ادع هزجمم-
 وز وري سس انعاوتععم طع تصمم ةععانممب 10060 متع
 ومتصام, ةيكمعصلعل هد ةنقاطسلعمع مورععور ةص0 طع
 1مدوتعي مدعي ةصتعطتسعل هد 2 قلصت ععممتعت صان
 .8مق طرت د عمسصع ص غطع (مهنص هه (ةلتعمدمسم ذك طع
 نعم هل هيج هياتم عمل ععقوم. عدعاط ءمصصممك عمعط
 مهرصتس عم, لعومطتاتدعك طع تكتعأو 1مهتكز طع
 هطاتوم زغ نم كيععاع م ممصغع. '!طعع ذك صم !مصهعت
 ةصوت ةمتلعا هرم مدتقمدح طعم معد ادع !ءوتطاع هن طع
 ذل ءجتطاعب هعزذم هدد ملتعمم, طمع سطتعا ذك !عوتطاع
 علو عع 1 هم زمكامصغم ص 4 دكار هلكت طن نهض
 كنق لعمتمع اجرب سطتعاط طع !عاغنعب ذه لستات هسدع-
 هرتولرت ممصقاحتعل ارب ع ائصعر طع ائمع طرت ذك هعض
 رجم عيص غصت (اطتو ردم عوردعتع طوب ذاك ماهم - ]عع تك
 ىلل ذع طعم لع ةياتقعلمل علوم هغ مدلصغسي. طقاتغ
 وبطم زعصموتو طمرتب د ؟ةقعصقكلمم ىدعط هق اطنخ فص لص
 زك هع ةصقتمم ةعمو م ممك هغ دعمتقأ لعتموم# عا
 هتك ممكن معصم ةحودإت كمت ةطنك مدحعاطتمع تيطتعات هلععد
 نو قمر طم جاصقستب غم معدل دك تتصور صل معان 6

 طع ةصهلووك هأ طع ةلهتت5
 لص هجلعت غم ةيدموموعاب خعمط هم آكاممدتع ةقار هدنع
 مجتمع يقع هك دلا مممعمع ءاطع مصغع مطرب عمل ععافاتمم-
 وطقم طعمصععم طع تفتطاع ةمق طع ةمكتعتطاع هم
 دععمتم]وت همع مانكغ طغلصو غم طعوع د ممهحعافح
 ماطورتو لعمل مهكمع ماتم ]م طع هع هع خسطتع لانوس
 رماطجتب 1غ ذك ممعزاتقع د هدهفاعم ه6 لع كععتوم هك لع 1عاس
 عرج طاخغ هك طع ائصع ده ععكاتتعر هك 1غ 15 ةمصقاتعل طرت



 تمامعتمسو طع ءطيبتطمتك ةصق ودهلتسوك هل طلتك هديت
 طهرت دسم ةصتقوتسم مص

 1ع زك ةطصصموكاطاع كعمرمسوارب غم لءاتصعمنع طع
 مفعل ىنلع هو معممأع, م !هللموب ذاك اعهءعور 1غ

 هانغ طغعاصع هرحعودعلك ذصختدلعل طرب هص ةمغعتم» تقلع
 قتكف ستعمل زن زق مدكعل ةاحونغ كدتك درت هصل اكدت
 طع معو صم سعمع هك كذع انصع ذص وعما هعق معمل
 معفنمل تمخامطاع ءيبئاتطعتسم. اص هغطعع مدلك, همع

 كهصعع دعم ذم 2 ءممقغءالهتمم هك يصعق.
 1ظجن]لعز هرم هع ها طغت ه1 2 بطال نأ ةطقنتت ط7 -

 دلح. آه هركلعع !مع ه معمماع 6م رمعوتمون كىعم ذص

 يسعسع لعمماو نمد, (طغرت رصاتخغ طغ ةطاع ام :ةعمو-
 متكع (طعمتمعاصعو زص ةمصدع صفع هدد لدعتع مدفع ذص
 عتع ؛هسصلتصم هديتك قم منصف قم ءدص هلكم طع

 للدعمج عم ذص 2 طوماو همه 1!؟ميجتعطتل هلكم للك

 تصمد 2 ؟ةيصلفاتمم مهيتاط ؟همعاوم غم طع معتمد

 دم م صمممطعتوت 8[1مرسصتاسك هصل 1 عطصتك. آه
 طوتمأ 217#, دع مجمد هور دمعت نم معن عمعمع طع
 مصممو ةلدع-ب ماك ةكتصيو طع تاما اغعب طع ةدعلس
 لعي طخسم افصل م طع عملك. خص ةصععلمغعر عماهتس-
 ]نر اطنك ماعم عميد, ظمع سطمغ معسمعتلت# ءمرمعععصو
 نق طعم تيطعتطعم ذم مص عععمج تعط لع صحجتءاط هل
 ماطدطمتس هع طقع هك طع ؟هاتصقمعلمم هن ا هيدعر ذك

 طع همعطقعمامونعمأ لعونجم ه6 د محعستماتإب ةصم لغم
 ممصماتل عك, طع ععمعوشسو ععمرم عتإت هك د محزن لطم لكك
 ٠١ مصاتسو هوعطعم ذص ةذوصك همم طحقوعف. [6 مع
 ايسعمصوعماتك ذك ةمتعمتتعل اتلكع ه !دصجتدععب هدلع

 طحقإب هيمصعلعمع دغ دع جيدجت ذص هيطتعط ذص ادع كععاملابع
 دمع هغ ججامكغلع تعمتمتت, 2 تعم اطسهندمع قص طع

 ةصصعصععل. ةمصجتدعع ديتغطتس ادمعمفمع: ع تمصك-
 ماتم ممتع هك هع قصف نك هعءابم بط عمع عا
 جغ طع مماسغ ه2 كعوتمع مم طن ءمكع طع ممتصغ
 يبطتعط ءموهمتعو) طع ماءعغممتمل ععدمتممل صم عصتعمغ
 ممسك معك ]1دصتمعع ذصغم عمميصاتع هكا ذصغم ةض

 ءمعيمتتمع هغ دسم وتسمع ؟هدسك. '1انع ؟هدسلتمم

 صهورالل ذك ذح كنك دع طع هردوانع دمتانالع هك د
 ةمصكلف لمح.

 طمس 2 نمنع طرب مطل ال عاطلع اكطمعطأ

 طماطم, 3عاعان عر 6

 رعملتب ... طق ههقمص لص كفنلع مسوغ تياقحدنع هم

 بمععمع تعب ”عكنعع 01 زاك مدكأ 1 طقكعمسل, ذاك

 ككتاتددقمم همم زاك ذصععمامصق...

 [عزج ممأ طرب كظفصعع طقغ تللتوصمطوت دس عمععو
 هأ طع ددمعل اصصعمغ ذصغم طعم مماصخ ذم عمانتل
 صممانك (ةرصق. العمموئتصممكر طقغ دغ طع ةددصتع تدع
 هممصما] عل, عصمءعمعا طبع طع اتمع. ظلمع زك ذع طبع
 نطمصمع طمغ 5دمممعم ادصجاتدععك ةععمسمووب اجلك

 ةصفصتم عوار طع تقلع ذم تصدع

 لم ممصععتمسو ييتغط طمع 49, [؟ميمدتعطت طك

 رماسغعل هربغ تم يصح يدع مم ةطقغ طغ طدعاطونمدمل
 ه6 طع صوصمتتسوو ذؤ 4 ةطعممل. 2ع معامنعو طقع
 ةتسمدو طع ةكطتتغعم ءطع دطمعمتتما زك صتطموودعل جلع
 5 هك طع 1كمرتس. دنمسعع ءمصصتعلل هتان 0

 رصفاع هص طع ءممعممصلتمع ممعصخ دنطتعا
 1دويصعتمط 200معووعك عم طع دحمعطعتت طتك ماعم

 5ممصوعتم عع لطفغ طع ءدودفك عل نععاب طع سول
 قصت ذك طخصصتععمأ وع عع ةللععتطاع.

 طعمصمك هغ مطعم, تطعم غطع مااتعتل
 (مصهانع زك هطوءانتعلب زغ زك ص مءامتمم ام طع

 4ك اكولنعو هغاطادعأع ةصل تيطتغمب ةصاتم ءاداتمم5

 غم اممم, طمع دع مصدقغععممل زك لعاتم عمنعل. [غذم

 طوعاع نم زطع متلكتسع ه6 ءماهنعو -- ةلدرتو نعت
 عمتعس ع دمع طلتك تدصكحست ةغمص ته طع
 رصف ع عصمل ذصغم دع ماعاممتملب لدتك همصفافتعع ها

 طسقفوت مهل [ةرصحكر ةلكس وإلا عانت.
 0صع قيد اعهمع همعأو صدرت طوعاع ةلمصو طع نكس
 دمر ه6 لجعوع مصقذتعاك. آم طمع 10#, هسمصع
 هعطعمر ربع وتغص عود غادع اصطحتعتمم هأ ةصساد عل ملح

 زوسقستع ؟ةرتستادع - وعوعمطوب ةلويمربو طلق مدمزتتا-
 دنمسن هغ دع ؟للعوتطاعر نك معصب اطنخ همم طمتتل

 تبع يامي اهعال نص ام طع ممم. ]غ مص طغ طماعم
 لموم ذمغم معمم امتع ؟هرحصمب طعس ع عم طع !عوتطاع
 هس دع اللعوتطاعب طع ممم عصعمغ هل طع ععممتسم

 ةصل ندع المع سطتعط ققمعع طلح مصتصموغقمص طب

 رممعاتتمو ّذغ صغم ه4 مصوامصعم قمم. 1من عدصتم
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 تت ا 5 هس حا كسهاسمو اه هيف ماهم ةاما ياوققوأ
 دو د اهناطحو .. قيشاوسحم( اسس

 بمويسسم نقل : , هاقز ةيوهسع ةره كيباق_راككسسم
 تسبب ا يسسئااطس وبس. _ «<سشالب تسدانه
 ؟ فاس 1م اه4ف .طتسسححل يوحل 5
 بسس بيحب 7 م انا

 عيسي سلا كس سته هك م اع ىاوهقوأ

 نإ ساه أون 4 . قوشوصختخملا) اتحمل 2-2 73و

 هةصهم ةهس ب | غيب وهيه هيكسملا
 ه4 وصح حسا هس سس عميكمسما
 77 اهو ٠ ررعلا هئاخ

 هاي وهبرف يشك تي كش متححارا 0و
 هن ك4 «حسسسلا] عيسئهسرأو يا تلا شالو م

21 
 00 م حرم 4 1

 فايكحا اًصئايس هبت ةطسس ب _لوتبزلا ةل باف
 همسي ا تسصسصسصصس طنب

 . دج ورفعأا 1
0 0 





 ,ةمتاق مألا ةفللا عبصت نيح ملا ركذ ىلعو
 ضيبألا تاجردتب ساقي اذه اهلوحت نإف
 طخ اهددحي ىتلا ناولألا ةبيكرتبو ,دوسألاو
 ريوصت ىلإ مألا ةغللا ةمجرت ةمهم .ةمومألا
 ةعافدناب « أذ ةطونم ةيلايخلا لاكشألا ءانبو

 ءارج ةضما امئاد ةعافدنا يهو «ناولألا

 راسم ديعتسن نأ نآلا ٠
 يف :بيكارتلا هذه انعيسوب
 ىلظت ,(اضيأ ءاهاوس يفو) .٠ ةحوللا
 امئاد .سفانخلاو مسالطلاب يحوت بيكارت
 الا .ةعافدنالا هذه امئادو هذه ءورقماللا ةكرح
 نأ انل نكممو .ةءارقلل حتفني انه رسلا نأ
 ءورقملا نيب .ةيسدنه لاكشأ ىلإ هئزجن
 يتلا طخلاو ةءاميإلا ةكرح ةمث .ءورقماللاو
 ٌبيكرت يف هقالطإ ربع ضراعتلا اذه وحمت
 دجن ءالثم ١١ ةحوللا لفسأ يفف . يقفاوت
 ف ةتبثم - ةدحاو ةرسم ءءارمح انفتح
 دواعت مث موقت مث ث طقست :تايعضو ةدع
 :ناويحلا وصب ةباتكو لافطأ بعل . طوقسلا
 متابخ نع -بخص نود -اسبتقم ناك نإو
 باّتك ناك يذلا ميدقلا ( ءاسفنخلا) «ةسوخبلا»
 نورهمي برغملا يف نويعرشلا (لودعلا) لدعلا
 او تار ابعلا ىلع مهت تاقداصم هب
 ريكذتلا اذه نأ الإ . اهتودتعي ىفلا تاجيذلاو
 اهذقني ام . ةحوللا ذقني ال ةيبعشلا ةفاقثلاب

 ةحوللا لفسأ يف رقتسي يذلا طخلا ةءاميإ ىه

 اهالعأ يف لصاوي امنيب ءبعللا ربع
 راودو .ةننقم ةعبوز .ةكبشملا لوح هتازازتها
 تاعاقيإ ةروفحللا ةحوللا ربست :ةبقارلا تحت
 ةذه شاعترا ربست ... اهتليطمو اهدسج
 .تاعاقيإلا

 ىفنملا ريوصت انيلع ليحتسملا نم لعل
 انسمي نأ نود ء.هرثأ ءافتقاو بعشل دوعوملا
 اذه انهوشي نأ نودو ؛يلخادلا يفنلاب روعهش
 كلتو .درشت ىلإ درشت نم انألمحيو يفنلا
 نزاوت ىلإ هيعس يف ٌطخلا ةكرح تاذلاب يه
 طسو صقر ةوطخ أهنإ لقنلف وأ .ميدتسم قلق
 تاراشإلا نم ةبكوك

 .اهئادقف راسم رثأ ,ةركاذلل ةروص :ىفقنملا
 ىف ىشهو ىتح . .مواقي نأ بعش عيطتسي يكل
 ٌفرعتي نأ الوأ هل دب ال .ىوصق طونق ةلاح
 نأ ء:هيضام روص نم ام ةروص يف هسفن ىلع
 ةمث .ةسسؤملا هريطاسأ يف هسفن ىلع فرعتي
 يشيرق نكل ,عيحص اذه .باتكلا يف ساسألا
 ةسسؤم ةروطسأ هتاذ تقولا يف رضحتسي
 سومير » ةروطسأ :ةةقطنملا نهةبيرغ
 ةكبشملا لثمت « ١١ ةحفصلا يف «سولومورو

 ةايح ذقنت يهو ةريهشلا ةبئذلا ودبي ام ىلع
 ةروصلا هذه نأ ديكأ .اهبيلح هعاضرإب لفطلا
 لغشي ام نأ الإ .رثكأ ال ةفيرط ةياكح ةيزمرلا
 ةروطسأب رمألا قلعتي ءاوس -انه انلاب
 يوصتلا وه - امور ةصقب ىأ ميهاربإ
 ةسدنهلا اهتاياكحلو ةركاذل يجولويكرألا
 نم يقفاوتلا اهبيكرت ,ةروطسألا دلت يتلا
 لثم اينبم يعواللا ن اك اذإو .روصو تاراشإ
 ةءاميإ دنت فيك لع ءاستن نأ انقح نمف ,ةغل
 ىف ةفل ؛ةديدج ةغل عارتخا نع ةمساحلا نفلا
 ةرم لك عقي اذهو .نفلا يف ليوحت :ةفللا
 ةورذ يهو ءةيروصلا ةءاميالا ةكرح اهيف موقت
 عادبإ ىلإ وأ ةروص ىلا ةغللا لوحتو رفحت
 .ةيلختم لاكشأل يكيفارغ

 يبيطخلا ريبكلا دبع صن نم
 1985 لوليأ - طابرلا



 لصاوي ةطراخلاو ءامسلا نيب لثامتلا نأ عم
 هذه « تاريفنلا هذه ىلإ اورظنا :هلاغشنا
 ءامسلا زاجم نأ ول امك« ةمّجنملا ةباتكلا
 «ّقدأ ةرابعبو . ديدج ملاع داليم ناك ضرألاو
 ةحهوللا نم يولعلا ءزجلا نيب ضراعتلا نإ
 ءراصعإ ةوق ًاهتطقسأ امئأك تاباتكب محدزملا
 يسدنه ماظن قفو لكيهملا يلفسلا ءزجلاو
 اذه ...مسلط لكش ىلع ةراشإب ىقنمو ءىداه
 ضعب يدؤت .لعتفم راود ةرمث وه ضراعتلا
 ظان تلا ما ءهئاو كانه وأ انه ت هءاقرافملا
 .رظنلل ةكبا ةكباشلا ةطقنلا ةعزعز ىلإ ًانايحأ
 ,ةيئارود ةكرح لقنتلا ىف ذخأتف

 ءورقملا نيب مساحلا ضراعتلا كلّذب ةيغلم
 ا يحمني ؛ةراشإ رشإ ةراشإ : ءورقماللاو
 .روفلا ىلعو ايئاقلت ةءارقلا لبقي

 فرحلا لؤحت يتلا ةيروفلا ةمجرتلا ةلآ

 اهوعدنس اك رد ةكرحلاو :ةكرح ظخلاو اطنخ
 ال ًادحأ نكل . ريوصتلل هلعتفملا راودلا» انه
 ىلإ هرودب ادهك فينش وقير فيك ئردج
 تلا باذعلا ةلآ فقونل !ةيقيقح تاراود

 ئلإ دعنلو .عقاولا ىلإ ةليخملا نم لقتنت
 .ثاراشإلا هذه ليلحت

 برعلا نفلا ةبراقمل
 زيفأتيملا ةقالعلا بلقن نأ ةيادبلا يف انب
 يف « صلختسن نأو .يئرماللاو يكئرملا نيب
 نه ىف 41 زيفاثيو الد ًاقفأ ,ةيئاث ةلحرم
 مسر ىلع عوضوملا رصتقي ال ءيبرعلا طخلا
 طخلا ةءاميإ ىلإ هزواسيجتي امنإو ؛فرحلا
 .اهتقاطو ةيليكشت ةحول لك يف ةيدبتملا

 رهطملاو سودرفلا . تام دق يئرمأللا لعل
 ةيمهو ًاعيمج يه « شوب» ةحول يف ميحجلاو

 يرهوجلا .يلايخ انب لك يمهو وه ام ردقب

 نسحي .يمالسإلاو

 كانه طخلا اهرثن يتلا جذامنلا ىلإ دوعي
 انعسإ ب لعل قأ ٠ يواأ داثسإ نود ءانهو
 ةلئسأ نم ًالاؤس نوكت دق ءامسلا نإ لوقلا
 .نفلا

 لدم لكل نا كتمإ ح ةافوعلا طخ رق

 !. (يفاقث ءيعيبط .عيضاوملا ددعتم)
 .ةطيحم - ةفاطلا ءابشف لقك كرم

 تاناكمإ ةدع دهشن ." يشيرق' تاحول ىفو

 طيطخت يتلا ناكر ضرألا : طخلل
 :تاناويحلا ر اتكلا .ءا ١
 جنرطش ةبعل .تسالطلا ةيرحسلا تايسدنملا
 اذع انه .ةيئاميإ تاك «تاراشإلا نيب

 نكل ؛ي وسمك ليثمتلا ريثي يذلا فرحلا
 .نييزت ةمث ناك نإو .رخآلا نيزي ال امهنم ايأ

 بكرتي «فرحلا عزوتي :ةئزجت لعف ًامئاد هنإف
 طخلا ةدارإ ب 7 فذيو
 طفلا ةءاميإ هيدكست نأ زرجمو :.ةفعاتفدكاو
 .تقولا لخاد هجوتي فرحلا نإف اهتوق

 اذه هترفتسا يذلا للحملا ظحالي فوس
 نم ةيكيسالكلا ةبقحلا روضح ىدم تاروفحملا
 اذه نكل .اهيف ةيمالسإلاو ةيبرعلا ةفاقثلا
 ةفاقثلا نم ةيتآ تاراشإ هفدرت روضحلا
 نعو ةيسنملا روصلا نع ثحب ,ةيبعشلا
 ةروصملاةباتكلا نع ,ةباتكلل اي تولوتنكوأ

 اذكه .مثمثملا فرحلاو ةيدجبألا روهظ ىتح
 ةعومجم اهرابتعاب ةيخيراتلا ىلجتت
 ال اننإ .جذامن ةبعل ,تامصبو راثآو تامالع
 .ةيقاب راثآ ىوس أرقن الو ىرن

 ذا يس طخ نإ .طخلا ةءاميإ عباتنل
 حاولا ىلع ةباتك وه ,يضاملا يف ءنمزلا
 مقال نرصخم يحلإ خلا عركات هر كاذلا

 دختلملا
 ةلحرلا هذه بيكرت يشيرق كنقي
 ىلعو .تئافلا نمزلا يف م0
 رهظيو نيطسلف رهظت ,ةلحرلا هذه قيرط
 ىلع ةمأ ءاشنإ نأل ؟اذامل .«اهقباوس لجس»
 جنمن نأ ينعي يرعشلاو ينفلا نيديعصلا
 .ةلودللو ضرألل ,مسالل ءلكشلا لامج .ًالكش
 نيطسلف نكل .بعش ةيوه تاموقم لكل يأ
 0 ا رداصم
 ذه نألو ةيلايخلاو ةيقيقحلا اهتطراخ
 قوف ًافينع ًانهار شيعي يفنملا بعشلا
 ةيامح ىلع مغرم هنإف ..هعقاو يف لامتحالا
 نم ؛هخيرات نم ؛هيضام نم هيتأي ام لك
 يعارصلا هلجس نمو هتراضح

 يبرعلا طخلا سجيني نأ اذإ ةفدص سيل
 يفو تاروفحملا هذه يف ةأجف تاسدقملا رثشأو

 نكل ,ةيراود اهنإ .ةيراودلا لاكشالا هذه

 سيلو .طخلا ربع سايقلاو طبضلل ةعضاخ
 قفارت ةيسنم تاغل دجن نأ اضيأ ةفدص

 يف يفنلا اذهو ءاذه «قباوسلا لجس»
 ...نمزلا

 ةحوللا نع يشيرق لاق« :انكازآوتخ"دحأ' يف
 .ًانفك لثمت ةيفلخ ىلع ةروفحم اهنإ 9
 نم روصب نفكلا عصري :ةعيشلا دنع :فاضأو
 قيلعتلا اذه قلطني نأ بيرغ ىه مك .نآرقلا
 اههجو ةديصق يهو. ةحوللا ةديصق نم

 انبارفتسا دادزيو !هّمأل ,مآلل شيورد دومحم
 نميستكلا رو تتفحلاهنلا نأ فشتكت نيم
 . ءورقماللاب نوكسم «روفحلا



 دّهمت ...اهتازاومب ةروفحملا اهتمجرتو ةديصقلا
 لا ا ونجلل ةعزعزلا هذه

 ةراشإلا بو ةراشإلاب علو نفلا نإل اه
 دودجلا ىلع الإ هارذ غلبي ال هنإف ,ةينيبلا
 ىف آلإو ءلوقعماللاو لوقح / نيب لصافلا
 نمل ةحوتفم ةليخملا باوبأ .هتل | ملح
 ن1 قلحلا يماخأ دور كاف نوت كج
 - « نيلح اف » يصأ قألا هذ ه يمسن نيح
 عبصإ هجون اننإف -ةينف ةيضق اهرابتعاب
 املكو .هاضوفو ىفنملا تاباذع ىلا ماهتالا
 نأ هنم بلطتت اهنإف .ًاثانف , قالا تدان
 ىلع صعتسم عقاو لك لايح هّنف نوناق ددحُي
 ام ةيعضو عطاقتت هذهك ةلمج زعفب .ةجلاعملا
 يسيسأتلا :بولسألا ةيجيتارتسا عم ةرظنلل
 نان زارق وده ينفل ديعصلا ىلع ةمأل

 دسلاو نفلاف . ةيمهألا ديدش :ماه
 :ناسامتت ناتيزاؤتم ناكدارإ

 برطضت «ءلوحتلل ةراشإلا ةيوه ضرعتت
 ةرابع لك نأش كلذ يف اهنأش . اهعقوم لدبتو
 همالآ يفنملا زواجتي يكلف . .نيّيفنملا ةغل يف
 ,ةليخملا يفو عقاولا يف هدرشتو هتاناعمو
 قاثبنا ةءارق ىلع بردتي نأ هيلع نيعتي
 هبودن ةطراخ رياست يتلا تاغللاو تار اشالا
 ةحوللا ىلإ انرظن ىلو .رخآ ىلإ ناكم نم
 ةلوحتملا ماقرألا هذه نأ انظحالل ٠ مقر
 اهطويخ لصتت ةبيجع ةداجس جسنت
 (ةياتكلا يف امك ةءارقلا يف) فورحلاب
 ةبولقم اهتاذ فورحلا هذه نأو ءاهنع لصفنت
 ةءاميإ لدجنت ثررحب ؛:ةيوتسم ىأ ةراؤذ وأ
 ,لثمأ ملاع انه ةمث . اهتءارقو ماقرألا نيب
 :ةراشإ لك قاشبنا مسرلا نف هيف بقاري ملح
 زومرلا هلخاد صقرتو رشعبتتو محازتت ىأ
 طاسب هنإ . ماقرألاو تاءارقلاو ةيريوصتلا
 !حيرلا

 . دخل امج نما مح ْن كهش

 يف ايام ابعل 0 عا
 قشاع» ةديصقل ةسركملا ١ ةحوللا
 نم هلت لكش ةيتكيتشملل « نيطسلف
 قفو توحنم هنكل :ةيبرعلا ةيدجبألا
 اذه نإف كلذل . (ةيفارغويديإ) ةيزمر ةباتكب
 ةددحم ةباتك ة يأ يف ةيعجرملا ميدع لكش ثلا
 دييشتل نا اتيدجبأ .فالخ يأو ةيوه ةيأ يفو
 «ةثلاغلا ةيدجبألا هذه عجرت اذام ىلإ . ةثلاث
 لاؤسلا عدنل ؟ةراشإلل ةيفخ ةركف ةيأ ىلإ
 ةحورطملاو ةيسنملا ةيزفّللا تاغللا يف ًايقاب
 هتيئورقم نع فرحلا فرحني .اهرس يف ءانه
 مشوسلاو مسلطلا عم .مقرلا عم ب ىليل ةّينآلا

 حبا

 تناكأ ءاوس ؛ةفاقثلل لماك يزمر ماظن عمو
 نأب رقن انمد ام :ةيبعش مأ ةيضرأ مأ ةيوامس
 ةتيديذ ةر احمل نكالكلا برخلا اذ
 نانفلا دي ىلع هتلكيه تديعأ دق اهتوهاللو
 يددعتلا يعادبإلا لمعلا اذه يف يليكشتلا
 انوكسم ,«ًايلباب» هوعدن نأ قحتسي يذلا
 تاعبرملا هذه .ةءاميإلا قلطت ةيتحت ةفلب
 تارودسللاو نابلصلاو تاشلثملاو ةريغصلا
 ةركف اهنإ :سفانخلاو ةيرمقلا ةّلهألاو مهسألاو

 زمر يأ ىلع هانيجهت نإ لصحن نل«
 تافلؤملا يف هقاطنتسا نكمي زمر ردهم
 ةّيأ .ءافشلل ةفصو ةيأ دلي ال زمر . ةصصختتملا
 ىش ال .ةدساحلا نيعلا رسش يقي الو :ةوبن
 مسلطلا رس لاؤس دعي مل قل ةءاميا ىوس
 وأ ضيبأ رحس وأ ,ينطاب زمر كيكفتل ةدام
 نادمتسي ضيبألاو دوسألا ءانه . دوسأ
 ءآلإ سيل ةيريوصتلا امهتميق نم امهازغم
 نم مهغرلا ىلع ءضمافلا امهبتارت نمو
 ةقالعلا بلق اذإ « نيعتي .ليلمتلل هتيلباق
 :اهتيزمرو ةيرحسلا ةباتكلا نيب ةيرصبلا
 طخلا اهددحي لب ٠ ىلوألا ددحت ال ةريخلالا هذهف
 لغوأ املكو . رسلا ةكرح جتني يذلا مسرلاو
 ,ةيلايخلا لاكشالا جاتنإ ربس يف ريوصتلا
 هذه يف ءورقماللا سد ىلع هتردق تدادزا
 ْنا طخ ةوق ةيأ عسوب سيلو ٠ لاكشألا
 نبل نيتمزاللا اهغارف ةقاطو اهاضوف ةقاط
 .نزاوتلاو يزاوتلاو ماظنلا

 ةقالعلا نع يشيرق ثدحت ٠ ,انراوح لالخ
 5 ةحوللا رشم سالقملاو نيطسلف نيج
 له .اهتاذ دحب ةسدقم . ةديصق : نيطسلف

 ال ؟ةيفوص ديلاقت لايح ,ديدج نم ءنحن
 ىّفقتي العف يشيرق نأ عيحص .كلذ دقتعأ
 ام نأ الإ ًايمالسإ ًايبرع راثآ ملع ةراشإلل
 وأ لثامتلا ةداعتسا سيل همامتها دوقي
 لصألاو ىضاملا ةمجرت وه امنإ .هب فاغشنالا
 هتدامو طخلا ةكرح لالخ نم ةيوهلاو
 قلع دلوني يذلا كرا اذ صا .هتمارصو
 تاروفحملا حنميل ةيلايخلا لاكشألا عاقيإ
 ويصف ةفاسج لوقت نأ دمك اهتيضيرات

 تعزن ىرخأو اهكلمي ضرأ نيب حواري « بعش
 فطخ «برحلا) اهتاذب ءامسلاو . اهتيكلم هنع
 دعت مل (ناريطلا تاراصتنا «تارئاطلا
 ةكئالملاو ةهولألا نع اهايإ تازاجملل ًاعوضوم
 رظني نيح هترظن ىفن ١١ لدبي .نيطايشلاو
 ةضطلم ةقرز اهنإ :ءامسلاةقرز ىلا
 !رمحألاب

 هناكو نانفلا ودبي ءاهتاذ )1١( ةحوللا يف
 (يدييلقت) يبرسع جذومن نم هلمع يف قلطني



 بولسأ ةمجرت طاطخلا عاطتسا دقو «ةيئاميإ

 نيح .ةيروص ةليخم ربع هتفالبو شيورد
 دعا ئليكشت ناكف ةليخم لخدتا
 رعاشلا اذه نوكي نيحو
 ًابولسأ نوكي كلذ نإف ؛مولظملا ئصقملا هبعش
 .نيطسلف لو ةركاذلا برصلا ةنيطقك)ىف
 ًالكش اهحثمت نأ يعدتست يتلا برحلا هذه

 ربع يرعشلا ءاضفلا ةلكيه داعت ءانه
 رطس وأ ؛ةطقن ةروص :ةملكلا .ةيئاميإ ةكرح
 امف.ةدارإ وأ ةرود وأ ,ةفاطعنا وأ ,بلق ىأ
 ةسدنه ةزاومب ةيقيرغإلا ةيغالبلا هل رّظنت

 هياسحل ريوم تلا هقبطي ًالثم ء.سديلقإ
 ءاضف يف ةيوغللا ةراشإلا ًامجرتم ؛صاخلا
 اهناولأو اهتيئاميإو اهفيناصتل ًاعبت ةروصلا
 هذهل رخآلا مسالا يه ةنيبلا نإ .اهعاقيإو
 .فيناصتلا هذهلو ةمجرتلا

 فو امك ,ةكرحلا ةءاميأ يف ةمجرتلا ىرت
 )١ تاحوللا يف ظحالن نحنف .ةآرملا باعلأ
 ةحوللا هذه تآحسف ضعب يف ىأ .(١١)و (؟)و
 ىرحألاب ىأ ةينارود ةكرح ةنميه كلت وأ
 وأ :ةمظانلا ةراشإلا لوح رودت ةينوزلح
 ثيحب ءام ىنعمب ؛ءلخادلا نم اهيلع فتلت
 ,(؟) ةحوللا يف ءاهروحم ىلع حنرتت اهلعجت
 ةكرحلا ةياهنأل علتبت ةريبك ءادوس ةطقن ةمث
 داوسلا اذه يف« ؛ليتلا يف اهعايض ؛ةينوزلحلا

 سمش» اهنإ :يشيرف انل لوقي ءيلمغملا
 فوسك نم عون ؛ةئيضم سمش « ءأدوس

 اورظنأ .ينوزلحلا لكشلا هل شعتري سمشلا
 نم ةسجيتملا ةييوسيملا اهتوقب عفدتت فيك

 ةديصق يف! ةيعامجلا ةدابإلا نمو ليللا

 رحبلاو ضرألا بح ةخرص نأ دجن ,«اتير»
 نمل .همسر ىلإو ؛فرحلا ىلإ ًالوأ ةهجوم
 تالوحت معدستت فيك ؟ | ةديصق هجوت

 فيك ؟ةيلخادلا اهنيناوق نم ًاقالطنا اهتهجو
 رع لح اب نم ةركجقتلا دوق, يلف عرج
 ناجفنالا اذه نيب ؟ناجقنا ةكرح ؛:ةروك
 انه رفحني يجراخلا راجفنالا كاذو يلخادلا
 .طخلا نارود

 :ةرحلا ةديصقلا ىلإ شيورد رعش ىمتني
 ةيرح شيعت لازت ال اهنأل كلذك ىعدت يهو
 هنكلو معن . باقرلل ةعضاخ

 سفن قفو يأ .. .ةجودزم ةيرعش نم عونصم
 .داشنإلاو ةءارقلا نيب طيسو

 ىلإو هرصع ىلإ يمتني شيورد دومحم
 نمهيلإدوعت وأ هيت يتلا تاريثأ ثاتلا

 رتفاعلا مزتلملا رعشلا نم «يبوروألا برغلا

 ث ةليخم
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 تاروفحمو شيورد دئاصق نإف ءانلقو
 يه لب لثامت ةقالعب ةطبترم ت هيل يشيرق
 نو يف انك سدتسكاال ةنحصتلا :ةيزاوتم

 زاربإ ىلإ راصي نيح يف ءاهئازجأ ضعب لثمت
 اوسع اهلك ةديصقلا ضرعتتو :ىرخأ ءازجأ
 لمعلا قايس يف تافيظوتو تالوحت ىلإ
 صن ؛ةراشإلا ٌةراشإ انه ةمث .يريوصتلا
 رفحلا ققحي ب ثيحب ءرخآ أ صث حرسمي روفحم
 نكل ,ةباتكلا ةباتك يأ ,يبرعلا طخلا دصقم
 انرّكذي تافل جيزم ءددحم بيكرت قفو
 ةقالع ال .سيوج سميج دنع ددعتملا صنلاب
 ةداعإ اهنإ :رفحلاو ةديصقلا نيب ةئفاكتم
 .ةلماك نيوكت

 يليكشتلا نانفلا مسري .هفرتحم
 ىلإ اهلقني مث ةكبشملا ةطيطخت (يك

 يتلا ةديحولا ةراشإلا اهنإ . ءايتوتلا ةحول
 رئاس رفحت اهدعب :ةدوسم نانفلا اهل دعي
 بتكي ثيح ؛ةنيابتم تاهاجتا يف تاراشإلا
 كلتو .ةرشابم ءايتوثلا ةحول ىلع نانفلا
 الإ ءليحتسم حيحصتلا نأل :ةريبك ةرطاخم
 ةحول ىلغ هثيادب نم هلمع نانغلا دواع اذإ
 غعورشملا اذه زاجنإ قرفتسا كلذل .ءارذع
 يشيرفق اهددح ىتثلا ةمراصلا طورشلاب
 هذه تناك ءانه نم .اهلاحب ماوعأ ةثالث هسفنل
 لوح ةرئادلا موسرلا هذهو ةعيرسلا ةباتكلا
 نم ةرظن لك :ةكرحلا نع فقوتت ال ةكبشملا
 الءام ىنعمب (يأ ءىرخألا بقعت دهاشملا
 ةدشاح اهنإ .غارف ىلع ةحوللا يوطنت
 ىلع رهسي ءورقماللا .تاراعشلاو تاراشإلاب
 .غارفلا

 فرحلل نأل ,ًايفاك سيل ريسفتلا نأ الإ
 اذ فرحلا ةوجف .يلخادلاهغارف
 ل راشتنا يف لب ءاهتكرحو اهماسقنا
 فورحلا نيب ةفاسملا نع ثدحتن الاننإ
 خضي يذلا طيشنلا غارفلا نع لب ,بسحف
 اهتاقاط ًائبعم فورحلا لك يف ةيويحلا
 .ةيقفاوتلا اهبيكرت ةغيصو ةيكيفارغلا
 اذه وهو .نزتهي قاطن هنإ .مدعلا سيل غارفلا
 -هرارق- طخلا لامك عزعزتي هيف يذلا ءاضفلا
 (ىرخأل ةحول نم لدبتملا) هرايع ناك ام ًانئاك
 يف يفثلي .هسفن مهتلي هنأك ودبي يذلاو
 ربع ءالثمالا بحاصي غارفلا .ةددعتم تاهاجتا
 .هاّيِإ هتئزجت

 ,ةينبلا نابثي ةكّبشملا تحنو رارقتسالا

 نم ةمهاتلا ةعرمؤلا هده: ديفك:كلذ ءانكأو
 ءءورقماللاو ءورقملا «نآلملاو غرافلا رواجت



 ,ةقاطللو ةبغرلل ًاليمج أطخ .ًأطخ .ًامسر
 ةوزد يف وهو ,فرحلا تهضن ةيح كلدكح
 ةرابع يه امي ,ةفللا ةوق .هلظ لظب هناتتفا
 .ًامهضقانت ةنتف يف ناتبلصتم ةباتكو

 هذه نم ًاقالطنا ىعسملا اذه عباتنل
 نآلا نم اهوعدنس يتلا ةريبكلا ةراشإلا
 حضوأ ءانتاراوح لالخ .«ةكبشملا» ًادعاصف
 ةيوصتلا نم عوبن ةراشإلا هذه نأ يشير
 هيعارذ ًاعفار ًالجر دجن ءًالثم )١( ةحوللا يفف
 لثمت نأ اهل نكمي ةينب .ًاحالس لمحي وهو
 7 دص .ةحّلسملا ةينيطسلفلاةمواقملا
 ةيثالثلا ةينبلا انه فشتسي نأ نكمي رظنلا
 كلذ نأ دقتعن اننكل .حالسلا لكشو دسجلل
 .غيوزت اهلك ةكبشملا .تاغيوزت ىوس سيل هلك
 اًهاري هنكل ,ةينيصلا ةغللا فرعي ال ماسرلاف

 ةراشإ ,ةل ذتملا لاكشألل ًاطخ اهرابتعا

 ةغل لك لاح يه كلت . ضال هرج ودل ىودعت
 املك انتليخم يف قثبنت تناك نإو ؛اهلهجن
 .ةبوتكم اهانيأر وأ ةقوطنم اهانعمس

 نانفلا زجعي يتلا ”ةكبشملا' نإف كلذل
 يه اهرارسأ يجهتو اهتءارق نع يشيرق

 ]ل
 وهام انربتعا نإ نحنو

 انربتعاو « انتنونيك نم ًايلخآد زج يبنج
 نيبو انذيب لصفي لخادلل ًايجراخ ًادح طخلا
 ,ةيميمح رثكألا انتيوه عاقيإ مسريو انتاذ
 طخلا ربع عباتن نأ ىلع نيرداق حبصن اننإف
 نعو اهمسا نع اهخالسنا و نيطسلف ىفنم
 روصن فيك . ةيليختلا اهتقاط نعو اهضرأ
 ريوصت نود هتاناعم راسمو بعش درشت
 , ؟ةليخملا يفو عقاولا يف ,هتمواقم ةطراخ

 بيترتو ,تاراشإلاو ةباتكلا هاجتا وه انه رّطْوي امف .راطإ الب تاحوللا نأ اوظحال
 ربع هتعباتم بجت .غارف راطإلا .اهلاكشأ
 مسري يذلا ءورقمألل يحرسملا دهشملا لماك
 أمو تاراشإلا ةوجف هنإ :ًابولقم .ًايلخاد ًاراطإ
 ةعومجمب طبضنم هنأ الإ. تار اشإلا نيب
 : تلا ةمراصلا طخلا دعاوق ؛دعاوق
 لدبتت ةقاط .ةءاميإلا يف ةحاتملا ةقاطلا ةيمك
 يتأيف ,ةكرحلا سفنت بسحو ماهلإلا بسح

 ...اهقورعو اهلازلز طخ رفحيل ريوصتلا
 .ةينيصلا ربإلا تازخوب ةليخملا جلاعيلو

 تاراشإلا بكارتل لكيهملا ءراطإلا اذه نكل
 ةكيشملاو مظانلا طيطختلا وه ءاهن ءاهتالوحتو
 لبق روفحم هنإ .ةرظنلا بطقتست يتلا
 لدمج يف ةنظخلا ءايتوتلا ةحول ىلع ادس
 مظتنت ؛ةريبكلا ةراشإلا هذه لوح .روصملا
 تايرظن بذاجتتو اهضعب نع ثحبتو

 ,ةيجاطرقلا ,ةيبرعلا ةباتكلا :تاراشإلا
 تاميوهت ,:ةيمسلطلا ةباتكلا '.,غانيفيلا'
 ,ةيزمرلاو ةباتكلاو ةيروصلا ةباتكلا
 «تاناويحلا موسر .ةيرامعملا تانييزتلا
 ,باتكلا يف باتك :فورحلاو ماقرألا ءايميس
 حول اهب موشوم ةيوناث ةفل .هلمكأب روفحم
 .ءايحوتلا
 ةاوبم مدختسي يشتتيقإد زاتوجا ها ا 5

 (هتاحول) هتحول تالوحت ةعباتلايمل
 رظنت نيح ةليمج ةأرما ىرت اذام . ةيجيزدكلا
 ةمجرت ؟ةحول عورشم ؟ةآرملا يف اهسفن ىلإ
 . ؟ءىجافم لامج يّلجت ؟(مسجلا نم ءزجلا اذه ىلع رظنلا رصتقي نيح) هجوو هجو نيب

 نانفلا ىلع ضرفي ةروفحم عنص نأ ريغ
 هذه دومدلا :ةحوللا فلخ تتكي: نأ: مسرف نأ
 نيحو .اهتعابط دنع يعيبطلا عضولا ىلإ
 نأو (هارسيب بتكي) رسعأ يشيرق نأ ركذتن
 هتقيرطب ةيبرعلا ةيدجبألا بتكي نأ هيلع
 ال تاكرح حارتجا هنم عقوتن اننإف :ةصاخلا
 راسيلا ءرفانتلاو رظانتلا لاجم يف ةعقوتم
 لاطت ىرخأ ايارم ةبعل يهاه :نيميلاو
 نأ الإ .رابسيلا ىلإ نيميلا نم بتكت ةيدجبأ
 يف هل ًالح ديس بوانتملا ضراعتلا
 ةدلوملا ةكرحلا ربع نسق كب[ روس فحم
 1 اع ا د مول سلع امنا
 دنعو ٠ .سكاعم هاجتا يف ةراتو هاجتا يف ةرات
 لك اهسفن ءاقلت نم ةحوللا عحصت ,ةعابطلا
 لع يصعتسيس اءورقم ناك اف .تافاجتالا
 ءاهل ملستسيس ًايصعتسم ناك امو ,ةءارقلا
 نوناق هذه ةروصلا بلق ةيلمع تناك ول امك
 ةيأ تماد ام كلذ يف ةبارغ الو .ةباتكلا رفانت
 عمو اهتاذ عم ايارملا ةبعل بعلت ةملك
 تاملكو متاوصلا عيجرت هنإ .ىرخألا تاملكلا
 هذه عضو نإف اذل مألا همتاوصل عيجرت . .ىرخأ
 ايت ت ةحول ىلع وأ ةحفص ىلع ةملكلا
 .ةليخملا يف ةيسدنه ةطقنل ًاعبت اههيجوت
 ..هيجوتلا اذه عباتنل

 اهنإ .يها هك ًاقلطم خسنت ال ةديصقلا
 ,ةيليكشت ةكرح . ءاضفلا يف ًاعقوم حبصت
 .ىلمفملاو برشتملا دوسألا اذهب ةموسوم
 ًاطيطخت نوكي هنإف , رمحألا رهظي نيحو
 يتلا ١4 ةحوللا يف) طقف ةدحاو ةرم . اينطاب
 مجرم ىلإ اننانف ريشي (مد نع ثديحتت
 رفح ةيلمع ءارو وه ام ىلع لدي عجرم .يلالد
 .اهلمكأب ةركاذلل ىقبت ام

 يتلا ةديصقلا رهظت ليلحتلا اذه قفو
 ٌةكرح اهرابتعاب يدوعسملا ةبصق اهتطخ



 ةمراصلا نيناوقلل ًاقفو يفقومو يسفن مص

 موهفم وأ لاؤس يأ سوقطل ةمظانلا
 ,ةيعاديا ة مع لك يفو ةرم لك يف : نافيا
 .نكفلا ةنيرهر ىلا: حرتخت ناي: ىفتملا اتيلاطت
 ةحوللا فرحن نأ انيلع ليحتسملا نمو
 فنعلا نأل ءيساسألا اهاحنم نع ةيليكشتلا
 .ءاوسلا ىلع ةليخملا يفو عقاولا يف رضاح
 اذه نع ًاديعب ءاننكمي فيك : اذإ وه لاؤسلا
 «قالطإلاب ْنف يأ نع ًاديعبو يليكشتلا لمعلا
 اك ول ىتح ؛هرسأب بعش قرسن نأ

 «فصوي ال ده لا اناوجو اذوقتم سشلا اذه
 انتابارطضاو انماهوأ ربع ,مقن مل نإ
 هذه ةيرذج «دي عضو» ةيلمعب .:ةيتاذلا
 ىأ هتركاذ ىف ةروفحم تناكأ ءاوس ءضرألا

 ىفنمب ملحي يذلا اذ نم ؟ةبيغم ةيسنم

 هباتكب ؟هاوس ىلع ةنلعملا بورحلابو ,هاوس
 تحت ةأجف ىفت هلإب وأ ةسرط ىلع وحمملا

 تاركا تطل قو رب خيراوصلاو لبانقلا
 يىفنم مهفي ال نمل ىفنم ةركف نإ ؟ةيبرحلا

 ةمعدم تناك ول ىتح «ًادبأ ةركف تسيل رخآلا

 ريمدت نأ امك ,ةيركسعلا ةيجيتارتسالاب

 اذل .ًاضيأ تاذلل ريمدت ىه رخآلا ةليشم
 هذهب , دئاصقلا هذهب .صنلا اذهب ظفتحن
 نم ةعئارلا ةلسلسلا هذه لكبو ...طوطخلا
 طخلا ةمارص يف ةروفحملا تاحوللا

 ءانبء يساسالا راسملا اذه ءًاذإ هم
 لاكشالاو هب ميححل
 بيجي ةيادبلا ذنم حورطملا لاؤسلا كرتنلو
 لالخ نمو. ليلحتلا لالخ نم هسفقن ىلع
 :ةنيابتم قافآو تاءارق نيب عارصلا
 نمف .ةيطوطخلاو ةيرعشلاو اهنم ةّيروصلا

 انراكفأ نوناقو ةرورض يقتسن عارصلا اذه
 ةقالعهل ام لك يف ؛طخلا ةمارص لوح

 نعو مسالا نع ةعوطقملا ةيوهلابو ىفنملاب
 .ضرالا

 ةحول ني ةع نم لمعلا اذه ْنوُكَتَي

 مش ءشيورد دول (ةديصق نم ةراتخم

 ديعت طاطخلا ةشير :يقالتلا ةركف ًاضيأ
 ثيحب ءيه امك دئاصقلا صوصن ةباتك
 ةباتك :رييغت يتيلمع ىلإ رعشلا ضرعتي
 ثبلي ال مث «(يبرعلا طخلا) ةباتكلل ةجودزم

 وأ ةينيص حمالم ت اذ ةكّب م) ثلاث دعب

 ةيويح ًافيضم اهيلإ فانت نأ (ةيناباني

 ةيليكشتلا بيكاوحلا ههه ىلع ةنتمن
 :ةيمرخلا

 دومحم رعش ظفاحي «بيكارتلا هذه يف

 :صاخلا هئاضف ىلعو هتيلالقتسا ىلع شيورد
 نأ امك .ءفيرحت نود ةطوطخم ةديصقلاف

 ضرفت ةباتكلل ةباتك ربع ددحم اهتالالد ءاضف

 املثم طاطخلا ةبصق ىلع اهسقن

 يبرعلا طخلا اذه .راقحلاو ماسرلا دي ةكرحب
 امك) سيل. ينوكلا بولسألا نم يتسلل

 اهروهز فيضت ةفرخز درجم (ضعبلا مع
 ىلإو ةطوطخملا ةديصقلا ىلإ اهتانينزكو
 ,ةليخملا ةسدنهل ديدجت وه امنإ ءاهنيماضم
 نيب قيرفتلاو عمجلا ةبعللو اهقورع تاراسمل
 نم كلذ لك .اهتوق طوطخو اهطاقنو اهموسر
 ةباتكلا ءاضفل ةلكيه ةداعإ نم هيدؤي ام لالخ

 باتكلا نيب ةطيسولا) ةصاخلا اهتيلامجل ًاقفو
 ىرخأ لخاد ةملك يبرعلا طخلا ينبي .(مسرلاو
 .ةديدجلا اهرئاظن روصيو

 يئرملل ةءارق ماظن لايح .ًاذإ ءانه اننإ
 :ةدعصأ ةثالث ىلع موقي

 ..طوطخلا ةءاميإ ىف ةقلعم ةديصق -
 يليكشتلا نانفلا هجوازي يبرع طخ -
 نم شيورد دئاصق مسر ربع هرودب
 5 ..رفحلا ةينقت لالخ
 لقنكي يذم ئرهش ؛كلاك ديكس -
 اهعضو يتلا طوطخلاو دئاصقلا نيب
 ةداص يأ ةروقحملا موسرلاو طاطخلا
 ..اهتاذب لمعلا اذه

 اوديعتسإ ؛دحاو باتك يف ةديدع بتك ةمث

 سكئارع» ةيوعجم لصف مكتليشم يف

 لصف ةبعل راودلا ىتح اولخداو «ةيسور
 ..ىرخالا نع ةدحاولا

 ةديصقلا لوألا نيعِضْلا يف: ةركلا دواعنل
 :قواصتم:حيخل اقفو: ورقم طخمةطوطقش
 يل امك ؛ةطاسبلا ىتح فشقتم بولسأ لضفب
 الإ .دئاصقلا مامأ ءاحمنالا دارأ طاطخلا نأ
 هاظلا عضاوتلا اذه عدن الأ بجي اننأ
 نؤكي امدنع ىتح :ءيبرعلا طخلا نأل ءانعدشي
 فولأملا ةءارقلا ماظن عزعزي ؛حوضولا مات
 !ة> ازيقلا بحكي هام: ىتحمب :طخلاف :ةكمز هيو
 هذه فرهيو ءرهاشلا هزربي مل ام زربي
 ,ههئإ.برقألا اهتلالد نع كلت وأ ةملكلا
 ,يروفلا اهازغم نع ةغللا لصفي :راصتخاب
 ةكرح نيج افايإ امسار اهييكربت هيفا
 ام طخلا ققحي اذكه .ةءارقلا ةكرحو ةروصلا
 ةفللا :ةيرذج رثكألا هتءاميإ يف يرعاش وه
 0 نم.دلج يف ةقللا تحك يتلا
 ةملكلا نوكت ثيح اهدسجت ...«اللتتد»و



 ةءاهتاوجف يف ءاهنيب ةلصافلا تاغارفلا يف
 ًادبأ لاؤسلا دواعنس) اهلاكشأ يفو اهروطس
 «لاكشألا لخاد لاكشأ .(باتك لك ءاحمنا ىتح
 نم .ءتاروفحملا هذه ىف .سافنألا اهل فقوتت
 ف ةنيك دسار: لاق هود, ءاهرخا ىلإ اهلوأ
 مشولاو ةزيمملا ةمالعلاو ةئزجتلاو فالتخالا
 : تك يف ...ةكرحلا /طخلاو
 :اهمنازجتتو ةدخاك ةنباقك نم امك

 اظن يأل لثامتلا عضخي ال 58
 امرا بجلا جذاسبلا نكنيف لانه

 وأ دجسمب ةيحوم رخآل نيح نم 93 3
 اذه نكل .تاسدقمو سوقط نكامأب .ةبقب
 فورحلا هذه مامأ روفلا ىلع ىشالتي ءاحيإلا
 هذه ةوق ىتأتت . .اهتراجو ةراشإ نيب ةكرحتملا
 ةطقن .ديدهحت نع ائثزجع نم.:اذإ ءتاروفخملا
 ثيح كانه ءاهئاهتنا ةطقنو ةءارقلا قالطنا
 ثيحو ؛مسرلا عارتخا يف ةباتكلا ر رود ءيجي
 ةردابم نا ول امك. ًأضيأ اهتاذ ةباتكلا عرتخت
 لكشتملا نيب زييمت أ نم تلخ ىلوألا نفلا
 نيب ءنآلملاو غرافلا نيب ,لكشتماللاو
 ةلحو لا دهوك ىوتم ميشال: يئاوشعلا
 :نفلا رحس هنيعب ىه ددرت 1 .غيوزت
 ةداعإ يف هتبغرو ةوقلا ىلإ هقوت يوتري هنم
 ديدج نم ءايشألا عارتخاو نوكلا نيوكت

 : ءاقللا اذه انوعد نأ انل قبس
 .« ةيئانثلا ةروصلا»و هجراخ وه امو ىمالسإلا
 يف ةيئانثلا هذه لثمتت يشيرف لآمعأ يف
 ًآشن يذلا مسرلاو ةيبرعلا ًةباتكلا نيب راوحلا
 نصخالا بو ءىصقألا قرشلا يفو برغلا يف

 ةراشإلا نع ثحبلاب لفشنملا مسرلا
 انه اننإ ©ةليختملا لاكشألا طخ نع ؛ ةصلاخلا

 ةطراخ ةلابق ءاهبرغو ةراشإلا قرش ةلابق
 ةروفحم لك :تاراضح ثالث تامصب لمحت
 نيب بايسنالا اذه نمضتت يرق لامعأ نم
 ةمظنأ نيب. قدأ ةرابعب وأ .تافاقثلا
 دعت مل ؛يليكشتلا نانفلا اذه دنع .تامالعلا
 نف ىلع ابلاغ ةنميهملا)ل ةيئانثلا ةروصلا
 نيب هعمج يف ثيدحلا يبرعلا ريوصتلا
 ةليسو (ةي ءينهلا لاكشألاو ديرج تلا
 ةيلباق نم مغرلا ىلعف هتاروفحم ةكبشم
 اندجن :ةءارقلل ةيئانثلا تاروصتلا هذه لثم
 .ثلاث دعب قاثبنا لايح

 3 :ةعومجملا تاحول لك ىلإ او
 باتكلا دقن رظنلا بطقتست ة

 ءاذإ ءيهاه ةيئابايلا وأ ةينيصلا ةوفضلا

 نيب طبرت ةيصقلا ىصقألا قرشلا ةراشإ
 تسيل ةكّبشملا هذه نأ الإ .برفلاو قريشلا
 ةخسنو:[هيويعقت انهنإ ,ةيقيقح ةكيشتم
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 زن وي وحح ا ست قه ل ةي, ؟انوكع هدفك
 ةحورم :دالب قامعأب هيراوت يشي

 نم ةررحتم ىهام رذدقب ةيبرعلا ةباتكلا
 وأ ةفاقثلاب وأ ةعيبطلاب قلعت ءاوس ءليثمتلا
 نيطسلف لايع انه اننإ.. دنهلا لكشلاب
 اهرابتعابو ,نفلا ةلئسأ نم ًالاؤس اهرابتعاب
 نأ نكمملا نم ناك .ىفنمللو ةليخملل ًانطوم
 دكاصقل ليكمتلا ىحتم الكم ناخفلا ناككم
 نمو ضرألا نم يقنلا راهظإ ربع شيورد
 روص مادختساب (نيطسلف) ةيوهلا /مسإلا
 توملا ةفاخ' ىلع شيعلاو ةاكاعملا ىلإ زبزت
 ىنعملاب :ةيعقاولا ةيريبعتلا نإ .هتاذ توملاو
 نم ةرطن ميكاج ىلإ دهوفك: ةملكلل قيقا
 جلاد ةنيلامج امكن نما ةعودألا يف كعباب
 عقاو ةيؤر ىلإ ةوسقب ةرظنلا هذه عاضخإ

 تناك :ضرفغلا اذهب ءافولل .قلغمو سرش
 ارب تانميشل ةيفا روت ودف :ةروصص نفكت
 نع نانفلا ربعي يك اهحايتجا دعب اليتاشو
 .فنعلا اذه لك

 قف ةزيافم ةقموطب لمعي ىشيرك نفل
 ةداهشلا ىلإ حيملتلا نع فكنتسي مل نإو
 :تاحوللا عيمج يف) ًاضيأ با ةمواقملاو ةاناعلأو
 اذه مجرت .(ام لعف ىلع ًاميمصت ىرن
 دادتما ىلع ةءاميإلا ةكرح ربع ميمصتلا
 يف رظنلا اونعمأ :ةروصملا ةيحرسملا دهاشملا
 يحوت اهنإ ,تاروفحملا ةعومجم تاكّبشم
 .ةكرعملا لبق ,ةملأتم داسجأ تايعضوب .داسجأب
 يف اورظنأ .نيمدقلاو سأرلا ىلإ اورظنا
 سمش اهنطبو ةأرملا ةئيه ىلا )١( ةحوللا
 عضرت ةبئذلا كلت ىلإ اورظنأ وأ ...ءادوس
 روصب ةميدقلاةباتكلا ىلإو ...الفط

 ليئضلا مرهلا كلذ ىلإ اورظنأ ”تاناوتحلا
 ةيفيلغوريه ةباتك امهنأك :ءلينثلا هعمو

 لمحت ؛ةروزم ةيفيلغوريه اهنكل .(١؟ ةحوللا)
 «ًاذإ اهيف هارن نأ بجي يذلا ام .ةياك دوس
 اذه لوأنتن ذ نأ نيعتي ةءارق ماظن يأ ربعو
 ؟ليكشتلا اذهو ريوصتلا

 هذه ةماسجحب راودلا ىتح سجهي
 اهرابتماب انه ةرضاح نيطسلف :ةب

 مسأ

 ةيمست اضيأ اه نايتعامو :ةراشالل ىلاي لا

 ,هلصأ ناك ام انئاك ,نانفلا ينعي ةيذعم ةملكل

 ةيلامجلاو ةيقالخألا ناتيلوؤسملاف .اهتياعرب
 قلمه ءافتخالا:عيطتسا نل يتنإ' .ناتمزالكم
 ني اف اح نيسلكو# نالاو رعشلا ديعتص
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 كلذ ؟يتفلاو يرعشلا نيديعصلا ىلع ىفنملا يف ةمأ ءىشنن فيك
 نم نيوكتلا اذه هحرطي املثم انيلع هسفن حرطي يذلا ةيادبلا لاؤس وه

 ...يئرملا تالوحت ىلعو ةرظنلا ىلع لاكشألاو تاراشإلا

 «ىرخأو ةراشإ نيب تامجرتلا هذه :تالوحتلا هذه لهم ىلع لوانتنل

 ةيبرعلا ةغللا حرسمت رفحلا لامعأ نم ةعومجم :ةيناث ةروصو ةروص نيب
 ,راسيلا ىلإ نيميلا نم أرقيو بتكُي يذلا طخلا اذه ءاهطخو اهتيرعاشب
 هجتي ًامظان ًايئاضف ًاجذومن عبتي اذه زيمتملا يكيفارغلا ههاجتا ناك نإو
 ًارورم ,ةيزمر هبش ةباتك ىلإ ةيريوصتلا ةباتكلا نم ,تاغللا لك وحن

 ةباتكلا هذه تناكأ ءاوس .(!انه عئار وه مكو) يبرعلا يّطخلا ريبعتلاب
 لك يف تاحوللا ىلع ةباسنم وأ ةبولقم ,ةءارقلا ىلع ةيصعتسم مأ ةءورقم
 .وطألا خنم ةيراعلا تاروغكا هؤهروم رارقلا لواطق اهنأك هاجتا

 يه ,نورشعلا تاحوللا اهب ةموشوملا ةريبكلا ةراشإلا كلت «ةكبشملا»

 ةءارقو لّوأ ًايجهت انل ةحيتم ,يئاضفلا جذومنلا اذه ىلإ ةليخملا هّبنت يتلا
 ىلإ نوعلا ّدي دمي رعاشلا :نونفلا نيبو يديألا نيب لقنتي جذومن .ىلوأ
 .يرفحلا ديشنلا اذه ءانب لجأ نم ماسرلا ىلإو طاطخلا

 تاحفصلا هذهو ةيرفحلا لامعألا هذه ىلع اهتبثن يتلا ةرظنلا نأ الإ

 بيكرت يف اهليلحتل اهئزجن نأ نيعتي يتلاو (ةيطوطخلاو ةيطيطختلا)
 ديشر ْنف) يليكشت ُنف ميدقت هيف دنتسي لمع لايح انه فقت ؛ةليغملا
 رعاشلا ءشيورد دومحم رعش نم ةراتخم دئاصق ىلإ (ت اذلاب ءيشيرق

 طخب ًاضيأ يه ةبوتكملا دئاصقلا هذه ...قومرملا ينيطسلفلا لضانملاو
 نسح اهلمحي يتلا كلت :ةريبخ ةشير اهفورح مسر ديعت نأ لبق « ءديلا

 ءاقللا اذه لثمي الأ :طاطخو ماسرو رعا-ش
 تمهتا املاط ةراضحل ًايدهشم ًاضرع هتاذ نحب
 اننإف ؛نحن امأ ؟صيخشتلا داهطضاب ًاتثعت
 يتلا ةيمالسإلا ةراضحلا نأب لوقلا لصاونس
 ًارقت نأ بجي «زايتماب ةراشإلا ةراضح يه
 ميهافمل ةرياغم ةيلامج ميهافم ربع رسفتو
 مسجلاو عمتجملاو ةعيبطلا ليثمت) ليثمتلا
 كاردإ ىلع ةرداق نوكت ميهافم .(يرشبلا
 يتلا ةيلييختلا اهلاكشأب ةراضحلا هذه ةدارف

 طخلاو هشلا تاءاضف نيب انه مظتن

 .رفحلا نف ربع اهتالوحتو
 يئرماللا ىلإ يكرملا نم قلزني لوحت

 ةازاوم بسح قلطني وأ ًاضيأ سكعلابو
 .حورلل ىرخأ ةديدع تاسدنه ربع ؛ةيلايخ
 ةءارقل ناكمإ ةمث ؟ءورقم ال مأ ءورقم
 ضعبل لقألا ىلع ؛ةيبرعلا ءانبأ ىدل ةيلاقتنا
 تاروفحم نع انه ثدحتن) ةديصقلا عطاقم
 ىلع حتفنملا يدوعسملا طخ نعال ,يشيرق
 سيب ةءارقلا

 فحملا هذه ىلإ اورظنأ
 ًادبت نيأ ٠ ,ةددعتم تاهاجتا يف تار اشإلا

 طخ ةركف ةيأ نمو ؟يريضحُت مسر ةي ادب
 مل ثيح ةهاتملا راود هنإ ؟ةمجرتلا قلطنت
 تاراشإلا نيب يراوتملا كلذ ىوس رسلا دعي

 نود 5 :تار
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 ىفنمللىوف ة قممأ

 شيورد دومحم

 يشيرقلا ديشر

 يدوعسملا نسح

 يبيطخلا ريبكلادبع

 نوففلا ةراد

 ناموش ديمحلا دبع ةسسؤم



 مس 51,8 * مس 8 : طخلاو رفحلا

 نوففلا ةراد

 ناموش ديمحلا دبع ةسسؤم
 ندرألا - 1١145 - نامع - 440100 ب.ص

 ندرألا - ميمصتلل هللاطع ميمصت

 ندرالاب عوبطم





0 

0 

 ا ا 3 0 0

 0 0 ل ل /
0 



 كا 1
0 0 

 ا

0 

1 

0 

 0 غ0

0 
00 0 
 0 ا

0 
00 
 ا

0 
1 

00 

0 
1 0 
0 0 

0 00 0 

0 00 
0 

 ا
 ا



 يدوعسملا َنَسَح ورد دومحم يترَقملادْيَشَر

 نوكقلا َةَناَد
 ناّموَشدّيمَحلادَبَع ةَسَسسْوُم


